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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 توطئة
احلمد هلل الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق، واحلمد هلل الذي 

، واحلمد هلل الذي مّن علينا فجعلنا من جعلنا من أتباع حممد 
 .املتمسكني هبديه، الداعني إىل سبيله

خرين، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده الشريك له، إله األولني واآل
وقيوم السموات واألرضني، أذعن له الرب والفاجر، وشهدت بعدله وفضله 

إىل صراطه املستقيم، وصرف  -بفضله-األبصار والبصائر، هدى من شاء 
من استحق العذاب املقيم، وأشهد أن حممدًا عبد اهلل  -بعدله-عن سبيله 

 ورسوله صلى اهلل عليه وسلم، أفىن عمرره جهرادًا وهاهردص وصررباً    
حر  علرى   : ومصابرص، ودعا إىل سبيل ربه يف كل ساحة وواد، ونادى

الفالح ح  على اجلهاد، خصه اهلل خبصائص عظيمة جتل عرن احلصرر،   
وجعل شريعته باقية إىل يوم القيامة، ودعاته من خلفه حيملون راياتره إىل  
أن يرث اهلل األرض ومن عليها، فال تزال طائفة منهم على احلق منصورص 

ا من خذهلا أو خالف أمرها، إذ هم على بصريص مرن أمررهم،   اليضره
قل هذه سبيلي أدعوا إىل : )يقتفون أثر نبيهم حممد صلى اهلل عليه وسلم

، يدعون من ضل إىل اهلدى، وحيذرون (1)(اهلل على بصرية أنا ومن اتبعين
اخللق من اهلالك والردى، رغبة فيما عند اهلل، ولرالال يتبربهون بلهرل    
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وإذ }: ذين أخذ عليهم امليثاق فنبذوه وراء ظهورهم قال تعاىلالكتاب ال
أخذ اهلل ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس والتكتمونه فنبذذوه  

وراء ظهورهم واشتروا به مثنًا قلياًل فبئس ما يشترون

(1). 
أما بعد فإن كل من عمل يف ميدان طباعرة الكترا االسرالمية    

م احلاجة إىل كتاب يدعو غري املسرلمني إىل  ونبرها وترمجتها يدرك ِعظ
االسالم؛ ألن الكتا اليت تناولت االسالم كثريص جدًا، سواًءا كانت هملة 
أم مفصلة، ولكن قد ال جتتمع فيها البروط املطلوبرة يف دعروص غرري    
املسلمني؛ ألن بعضها ألف للمسلمني ومل يقصد به غري املسلمني، وبعضها 

لعبادات ال يناسا بسطه أمام غرري املسرلمني،   فيه تفصيل يف  مسائل ا
 .وبعضها اشتمل على مالحظات متنع االفادص منه

وكالة شؤون املطبوعات برواارص   -منذ مدص-وقد عنيت بذا األمر 
البؤون االسالمية واألوقاف والدعوص واالرشاد ومل جتد ذلك الكتراب  

ؤلف لكتابته، وإن الذي تطمح إليه، ومل يتيسر لنا يف الوكالة االتفاق مع م
كنا عرضنا ذلك على بعض املختصني، ولكن حال دون ذلك عقبات لعل 

 .  مردها إىل كثرص الذنوب، والتقصري يف حق عالم الغيوب
وبني آونة وأخرى يرد إلينا كتاب من مهتد جديد أو من مركرز  
إسالم  يطلا منا أن نرشح له كتابًا ليترمجه إىل أبناء أمته، مما يناسا أن 

اطا به أمم الكفر، فنلتم  يمينًا وامااًل فال دجد ذلك الكتاب، ونبعر خت
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بالضيق واحلرج يف عجزنا أن نبلغ شرع اهلل من خالل كتراب تتصرر   
 . موجز

وبعد ذلك رأيت أن التسويف آفة التنته ، وأن رجاء املعدوم 
وانتظاره سفه، وأنه العذر لنا يف تقصرينا، فاستخرت اهلل وسللته العون 

، وحيقق شيالًا من -ولو مؤقتًا-التوفيق على كتابة كتاب يسد تلك الثغرص و
ذلك احللم الذي طاملا راودنا، وال أدع  أنين حققت تلك الغاية اليت كنا 
نطمح إليها، ولكنين أحاول أن اختط الطريق ليعمره من بعدي، وأضع 

 . البذرص، ليسقيها غريي
م يف هرذا الكتراب   وقد حاولت قدر املستطاع أن أعرض االسال

عرضًا موجزًا من خالل التعريف بلركان االسالم ومبادئه العظام، ومرا  
يتطلبه البيان من ذكر بعض املسائل والقضايا اليت البد من التعريف هبرا  

 . عند الدعوص إىل االسالم
وقد اعتمدت يف هذا املنهج على األحاديث اجلامعة مثل خرب بعث 

: ن حينما قال له النيب صلى اهلل عليه وسرلم معاذ رض  اهلل عنه إىل اليم
إنك تأيت قومًا من أهل الكتاب فادعهم إىل شهادة أن ال إلذه إال اهلل  )

وأين رسول اهلل، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن اهلل افترض عليهم 
مخس صلوات يف كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اهلل 

، وعلى (1)..(أغنيائهم فترد يف فقرائهم افترض عليهم صدقة تؤخذ من

                                                           

، 22، ومسلم يف كتاب االيمان حديث رقرم  41رواه البخاري يف كتاب الزكاص باب ( 1)
 .واللفظ له



 6 

بينما حنن عند رسول ): حديث عمر بن اخلطاب رض  اهلل عنه حيث قال
اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بيذاض  
الثياب، شديد سواد الشعر، ال يرى عليه أثر السفر، وال يعرفذه منذا   

ه وسلم، فأسذند ركبتيذه إىل   أحد، حىت جلس إىل النيب صلى اهلل علي
أخربين عن اإلسالم؟ : ركبتيه، ووضع يديه على فخذيه، وقال يا حممد

اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال : فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
اهلل وأن حممدًا رسول اهلل، وتقيم الصالة، وتؤدي الزكذاة، وتصذوم   

: قذال . صذدقت : لقا. رمضان، وحتج البيت إن استطعت إليه سبياًل
أن تؤمن باهلل : قال فأخربين عن اإلميان؟ قال. فعجبنا له يسأله ويصدقه

: ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خريه وشره قال
أن تعبد اهلل كأنك تذراه،  : فأخربين عن اإلحسان؟ قال: قال. صدقت

ي من السذائل؟  أتدر! ياعمر: إىل أن قال... فإن مل تكن تراه فإنه يراك
 .(1) (فإنه جربيل أتاكم يعلمكم دينكم: قال. قلت اهلل ورسوله أعلم

فف  هذين احلديثني بني النيب صلى اهلل عليه وسلم أصول االيمران  
واالسالم واالحسان، ومل يتجاوا ذلك إىل فروع املسائل، بل يف احلديث 

لل العلمراء  األول مل يذكر صلى اهلل عليه وسلم ملعاذ الصيام واحلج، وع
 . ذلك بتعليالت لي  هذا أوان بسطها

أن استبهد لكل مسرللة مرن    -قدر املستطاع  -كما حاولت 
وإن : )مسائل العقيدص بآية أو أكثر من كتاب اهلل، استالناسًا بقوله تعراىل 
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، فينبغ  أن (1) (أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهلل
الوص تسلا العقول، وتلخذ باأللباب، كمرا  ُيسمعوا كالم اهلل، ألن له ط

أن كثريًا ممن أسلم يذكر أنه قرأ آيات من القرآن الكرمي فكانت سربا  
أن اجتنا بعض املسائل اليت قد تستدع   -جاهدًا-هدايته، وقد حاولت 

التساؤالت واالعتراضات إىل ذهن القارئ، كذلك آثرت عدم الرد على 
ة واألصول اليت تنف  هذه الببهة أو بعض الببهات واكتفيت بذكر األدل

 . تلك
واجتهدت أن يكون خفيفًا لطيفًا كاألدلة االرشادية، بعيردًا عرن   

 . األبواب والفصول، وثقل الكتا املنهجية
وهذا العمل جهد ببري مطبوع بطابع الببر فيه مرن الضرعف   
والنقص واخلطل، فما كان فيه من صواب وسداد فمن اهلل، وأسلل اهلل أن 

عله خالصًا لوجهه الكرمي، وأن يتقبله مين، وأن يكتا له القبول، ومرا  جي
كان فيه من خطل فمين ومن البيطان، واهلل سبحانه وتعاىل منزه عن اخلطل 

 . والتقصري، وأسلل اهلل أن يبدل خطل هذا الكتاب صوابًا، وضالله رشادًا
وأشكر يف هناية هذا التمهيد كل من سعى الخراج هذا الكتراب  

طبعه وترمجته ونبره وأسلل اهلل أن يضاعف هلم األجر واملثوبرة، وأن  و
جيعله من العمل الصاحل والعلم النافع، إنه ويل ذلك والقادر عليه، وآخرر  
دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، والصالص والسالم على نبينا حممد وآلره  

 .وصحبه أمجعني
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 *املقدمة 
 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا 
ومن سيالات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، 
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن حممردًا عبرده   

 .ورسوله، صلى اهلل عليه وسلم تسليمًا كثريًا
فقد أرسل اهلل رسله إىل العاملني؛ لالال يكون للناس على اهلل : أما بعد

حجة بعد الرسل، وأنزل الكتا هدى ورمحة ونورًا وشفاًء، فكان الرسل 
فيما مضى يبعثون إىل أقوامهم خاصة، ويستحفظون كتبرهم؛ فلرذلك   

وُبدَِّلْت شرائعهم؛ ألهنا أنزلت ألمة حمردودص،   اندثرت كتاباهتم، وُحرَِّفْت
 . يف فترص معدودص

مث اختص اهلل نبيه حممدًا صلى اهلل عليه وسلم بلن جعله خامت األنبياء 
ماكان حممد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول }: واملرسلني، قال تعاىل
يم، ، وأكرمه خبري كتاب أنزل، وهو القرآن العظر (1) {اهلل وخامت النبيني

إنا حنذن نزلنذا   }: وتكفَّل سبحانه حبفظه، ومل يترك حفظه خللقه فقال

                                                           

 .ملقدمة، أما ما قبلها فال يترجمتبدأ ترمجة الكتاب من هذه ا* 
الذي أنزله اهلل " القرآن الكرمي"هذا نص من الكتاب العظيم . 40سورص األحزاب، اآلية( 1) 

وه  " القرآن الكرمي"على حممد صلى اهلل عليه وسلم، ويف كتايب هذا نصوص كثريص من 
ه وجتد تعريفًا مروجزًا  قال اهلل تعاىل، أو قال تعاىل، أو قال جل ثناؤ: تسبق دائمًا بقوله

 .من هذا الكتاب. 111-114و100-25بالقرآن العظيم يف ص 
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، وجعل شريعته باقية إىل قيام الساعة، وبرني  (1){الذكر وإنا له حلافظون
سبحانه أن من لواام بقاء شريعته االيمان هبا، والدعوص إليهرا، والصررب   

بعرده   عليها، فكان منهج حممد صلى اهلل عليه وسلم ومنهج أتباعه مرن 
قذل هذذه   }: الدعوص إىل اهلل على بصريص، قال تعاىل موضحًا هذا املنهج

سبيلي أدعوا إىل اهلل على بصرية أنا ومن اتبعين وسبحان اهلل وما أنا من 
 ، (2) {املشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذركني

فاصرب كمذا صذرب   }: وأمره بالصرب على األذى يف سبيل اهلل فقال تعاىل
ياأيها الذين أمنوا اصربوا }: ، وقال جل ثناؤه(3){أولو العزم من الرسل

، واتباعًا هلذا املنرهج  (4){وصابروا ورابطوا واتقوا اهلل لعلكم تفلحون
االهل  الكرمي، كتبت هذا الكتاب دعوص إىل سبيل اهلل، مستبصرًا بكتراب  
اهلل، ومسترشدًا بسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم، وبينت فيه بيانًا موجزًا 

نسان وتكريمه، وإرسال الرسل إليه، وحرال  خرب خلق الكون، وخلق اال
الديانات السابقة، مث عرفت باالسالم معىن وأركانًا، فمن أراد اهلردى،  
فهاه  أدلته بني يديه، ومن أراد النجاص فقد أوضحت له طريقها، فمرن  

ومرن  . رغا يف اقتفاء آثار األنبياء واملرسلني واملصلحني فهاه  سبيلهم
 .وسلك سبيل الضالل رغا عنهم، فقد سفه نفسه،

                                                           

 .2سورص احلجر، اآلية ( 1)
 .101سورص يوسف، اآلية ( 2)
 .35سورص األحقاف، اآلية ( 3)
 .200سورص آل عمران، اآلية ( 4)



 11 

إن كل أصحاب ملة يدعون الناس إليها، ويعتقدون أن احلق فيهرا  
دون ما سواها، وكل أصحاب عقيدص يدعون الناس إىل اتباع صراحا  

 .عقيدهتم، وتعظيم قائد طريقهم
أما املسلم فال يدعو إىل اتباع طريقته؛ ألنه لي  له طريقة ختصره،  

إن الذدين عنذد اهلل   }: نفسه قال تعاىلإمنا دينه دين اهلل الذي ارتضاه ل
، وال يدعو إىل تعظيم ببر، فكل الببر يف دين اهلل سواء ال (1){اإلسالم

فرق بينهم إال بالتقوى، بل يدعو الناس إىل أن يسلكوا سربيل رهبرم،   
ويؤمنوا برسله، ويتبعوا شرعه الذي أنزله على خامت رسله حممد صلى اهلل 

 .   إىل الناس كافةعليه وسلم وأمره أن يبلغه 
ومن أجل ذلك فقد حررت هذا الكتاب دعوص إىل دين اهلل الرذي  
ارتضاه لنفسه، وأنزل به خامت رسله، وإرشادًا ملن أراد اهلداية، ودلياًل ملن 
أراد السعادص، فواهلل لن جيد تلوق السعادص احلقيقية إال يف هذا الدين، ولن 

ًا، ومبحمد صلى اهلل عليره وسرلم   يعرف الطملنينة إال َمْن آمن باهلل رب
يف -رسواًل، وباالسالم دينًا، فقد شهد اآلالف من املهتدين إىل االسرالم  

بلهنم مل  يعرفوا احلياص احلقيقية إال بعد إسالمهم، ومل  -قدمي الدهر وحديثه
وألن كل إنسران يتطلرع إىل   ... يذوقوا السعادص إال يف ظالل االسالم

نينة، ويتحرى احلقيقة، فقد أعرددت هرذا   السعادص، ويبحث عن الطمل
الكتاب، وأسلل اهلل أن جيعل هذا العمل خالصًا لوجهه، داعيًا إىل سبيله، 
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وأن يكتا له القبول، وأن جيعله من العمل الصاحل الذي ينفع صاحبه يف 
 .الدنيا واآلخرص

وقد أذنت ملن أراد طبعه بلية لغة، أو ترمجته إىل أية لغة شريطة أن 
 . األمانه يف نقله إىل اللغة اليت سيترمجه إليهايلتزم 

كما أرجو من كل من له مالحظة أو استدراك سواء على أصرل  
الكتاب باللغة العربية أو يف أية ترمجة هلذا الكتاب أن يوافيين هبرا علرى   

 . العنوان املذكور هنا
واحلمد هلل أواًل وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا، وله احلمد عالنية وسررًا،  
وله احلمد يف األوىل واآلخرص، وله احلمد ملء السموات ومرلء األرض  
وملء ما شاء من ش ء ربنا، وصلى اهلل على نبينا حممد وصحبه ومن سار 

 . على منهجه وسلك سبيله وسلم تسليمًا كثريًا إىل يوم الدين
 املؤلف                                                               

حممد بن عبداهلل بن صذاحل  . د                                    
 السحيم 
الريرراض  1032ب .هررر     ص13/10/1420الريرراض  
1342 
  11442الرياض  6242ب .وص     
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 أين الطريق ؟
حينما يكرب االنسان ويعقل تتوارد على ذهنه أساللة كثريص من مثرل  

؟ ومن خلقين وخلرق هرذا   من أين جالت؟ وملاذا جالت؟ وإىل أين املصري
الكون من حويل؟ ومن يملك هذا الكون ويتصرف فيه؟ إىل غري ذلك من 

 .األساللة
وال يستطيع االنسان أن يستقل مبعرفة إجابات هذه األسراللة، وال  
يقدر العلم احلديث أن يرتق  إىل االجابة عنها؛ ألن هذه القضرايا ممرا   

وايرات، وتنوعرت   يدخل ضمن دائرص الدين، وألجل ذلك تعددت الر
. اخلرافات واألساطري حول هذه املسائل مما يزيد يف حريص االنسان وقلقره 

وال يمكن أن يقف االنسان على االجابة البافية الكافية هلذه املسرائل إال  
إذا هداه اهلل إىل الدين الصحيح الذي يليت بالقول الفصل يف هذه املسائل 

مور الغيبية، والدين الصرحيح هرو   وغريها؛ ألن هذه القضايا ُتَعدُّ من األ
الذي ينفرد باحلق وقول الصدق؛ ألنه وحده من اهلل أوحراه إىل أنبيائره   
ورسله؛ ولذا كان لزامًا على االنسان أن يقصد الدين احلق ويتعلمه ويؤمن 
به، لتذها عنه احلريص، وتزول عنه البركوك، ويهتردى إىل الصرراط    

 . املستقيم
وك إىل اتباع صراط اهلل املستقيم، وأعرض ويف الصفحات التالية أدع

أمام ناظريك بعض أدلته وبراهينه وحججه، لتنظر فيها بتجررد ومتعرن   
 .وأناص
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 * :وجود اهلل وربوبيته ووحدانيته وألوهيته سبحانه
يعبد الكفار آهلة تلوقة مصنوعة كالبجر واحلجر والببر؛ ولرذا  

يه وسلم عن صفة اهلل ومن سلل اليهود واملبركون رسول اهلل صلى اهلل عل
. مل يلد ومل يولد. اهلل الصمد. قل هو اهلل أحد}: أي ش ء هو، فلنزل اهلل
إن ربكذم اهلل  }: ، وعرف عباده بنفسه فقال(1){ومل يكن له كفوًا أحد

الذي خلق السموات واألرض يف ستة أيام مث استوى علذى العذر    
والنجوم مسذخرات  يغشي الليل النهار يطلبه حثيثًا والشمس والقمر 
: ، وقال عز من قائل(2){بأمره أال له اخللق واألمر تبارك اهلل رب العاملني

اهلل الذي رفع السموات بغري عمد تروهنا مث استوى علذى العذر    }
وسخر الشمس والقمر كل جيري ألجل مسمى يدبر األمذر يفصذل   

وهو الذي مد األرض وجعل فيهذا  . اآليات لعلكم بلقاء ربكم توقنون
رواسي وأهنارًا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجني اثنني يغشي الليذل  

اهلل يعلم ما حتمل كل أنثى وما تغيض األرحذام  }: إىل أن قال{ النهار
وما تزداد وكل شيء عنده مبقدار عامل الغيذب والشذهادة الكذبري    

قل من رب السموات واألرض قل اهلل }: ، وقال جل ثناؤه(3){املتعال

                                                           

ترلليف ااحرة البري     ( وما يضادها العقيدص الصحيحة: )ملزيد من التوسع ينظر كتاب* 
تلليف البي  حممد برن  ( عقيدص أهل السنة واجلماعة)و -رمحه اهلل-عبدالعزيز بن باا 

 .صاحل العثيمني
 .سورص االخالص(  1)
 .54سورص األعراف، اآلية (  2)
 .2،3،1،1سورص الرعد، اآليات (  3)
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من دونه أولياء ال ميلكون ألنفسهم نفعًا والضرًا قل هذل  قل أفاختذمت 
هلل تستوي الظلمات والنور أم جعلذوا   يستوي األعمى والبصري أم هل

شركاء خلقوا كخلقه فتشابه اخللق عليهم قل اهلل خالق كل شيء وهو 
 .(1){الواحد القهار

ومن آياته الليذل  }: وأقام سبحانه هلم آياته شواهد وبينات فقال
نهار والشمس والقمر ال تسجدوا للشمس وال للقمر واسجدوا هلل وال

الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ومن آياته أنك ترى األرض خاشعة 
فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت وربت إن الذي أحياها حمليي املوتى إنذه  

ومن آياته خلق السذموات  }: ، وقال سبحانه(2){على كل شيء قدير
ومن . ألسنتكم وألوانكم إن يف ذلك آليات للعاملني واألرض واختالف

 .(3){آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله
اهلل ال إله إال هذو  }: ووصف نفسه بنعوت اجلمال والكمال فقال

احلي القيوم ال تأخذه سنة وال نوم له ما يف السموات ومذا يف األرض  
ا بني أيديهم وما خلفهذم وال  من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه يعلم م

غافر الذنب وقابذل  }: ، وقال(4){حييطون بشيء من علمه إال مبا شاء
، وقرال  (5){التوب شديد العقاب ذي الطول ال إله إال هو إليه املصري

                                                           

 .16سورص الرعد، اآلية (  1)
 .31،32سورص فصلت، اآليتان (  2)
 .22،23سورص الروم، اآليتان (  3)
 .255سورص البقرص، اآلية (  4)
 .3سورص غافر، اآلية (  5)
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هو اهلل الذي ال إله إال هو امللك القدوس السالم املذؤمن  }: جل ثناؤه
 .(1){عما يشركون املهيمن العزيز اجلبار املتكرب سبحان اهلل

هذا الرب االله احلكيم القادر الذي عّرف عباده بنفسه، وأقام هلرم  
دلت على وجوده -آياته شواهد وبينات، ووصف نفسه بصفات الكمال 

وربوبيته وألوهيته البرائع النبوية، والضرورص العقلية، والفطرص اخللقيرة،  
يل ، فلما أدلة  وأمجعت األمم على ذلك، وسلبني لك شيالًا من ذلك فيما

 :وجوده وربوبيته فه 
 :خلق هذا الكون وما فيه من بديع  الصنع -  2

حييط بك أيها االنسان هذا الكون العظيم ويتكون مرن اروات   
وكواكا وهرات، وأرض ممدودص فيها قطع متجاورات خيتلف ما ينبت 
فيها باختالفها، وفيها من كل الثمرات، ومن كل املخلوقات جتد اوجني 

فهذا الكون مل خيلق نفسه، والبد له من خالق حتمًا؛ ألنه ال يمكن .. اثنني
أن خيلق نفسه، فمن الذي خلقه على هذا النظام البديع وأكملره هرذا   
الكمال احلسن، وجعله آية للناظرين إال اهلل الواحد القهار الرذي ال رب  

. القونأم خلقوا من غري شيء أم هم اخل}: سواه وال إله غريه قال تعاىل
، فتضمنت هاتان اآليتان (2){أم خلقوا السموات واألرض بل ال يوقنون

 :ثالث مقدمات ه 
 هل ُخِلَقوا من العدم؟-  1

                                                           

 .23سورص احلبر، اآلية (  1)
 .35،36سورص الطور، اآليتان (  2)
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 هل خلقوا أنفسهم؟-  2
 هل َخَلُقوا السموات واألرض؟-  3

فإذا مل يكونوا ُخِلُقوا من عدم، ومل خيلقوا أنفسرهم، ومل خيلقروا   
بد من االقرار بوجود خالق خلقهم وخلق السموات واألرض؛ فتعني أنه ال

 .السموات واألرض وهو اهلل الواحد القهار

 : الفطرة - 1
اخللق مفطورون على االقرار باخلالق، وأنه أجل وأكررب وأعظرم   
وأكمل من كل ش ء، وهذا األمر راس  يف الفطرص أشد رسروخًا مرن   

تغريت فطرتره،   مبادئ العلوم الرياضية وال حيتاج إىل إقامة الدليل إال من
فطذرة  }: ، قال تعاىل(1)وعرض هلا من األحوال ما يصرفها عما تسلِّم به

، (2){اهلل اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهلل ذلك الذدين القذيم  
ما من مولود إال يولد على الفطرة، فأبواه : )وقال صلى اهلل عليه وسلم

ة هبيمة مجعذاء هذل   يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه كما تنتج البهيم
فطرة اهلل : حتسون فيها من جدعاء؟ مث يقول أبو هريرة واقرؤا إن شئتم

صرلى اهلل   -أيضًا-: ، وقال(3)(اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهلل
أال إن ريب أمرين أن أعلمكم ما جهلتم مما علمين يذومي  : )عليه وسلم

                                                           

 ،42،13-41، ص 1انظر هموع فتاوى شي  االسالم ابن تيمية جر( 1)
 . 30سورص الروم، اآلية ( 2)
، 2651ومسلم يف كتاب القردر، حرديث   . 3 كتاب القدر، باب رواه البخاري يف( 3)

 . واللفظ له
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ي حنفاء كلهم وإهنم كل مال حنلته عبدًا حالل وإين خلقت عباد: هذا
أتتهم الشياطني فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت هلذم،  

 .(1)(وأمرهتم أن يشركوا يب ما مل أنزل به سلطانًا

 : إمجاع األمم -  0
بلن هلذا الكون خالقًا وهو اهلل  -قديمها وحديثها  -أمجعت األمم 

يك يف خلقره،  رب العاملني، وأنه خالق السموات واألرض، لي  له شر
 .كما أنه لي  له شريك يف ملكه سبحانه

ومل ينقل عن أية أمة من األمم املاضية أهنا كانت تعتقد أن آهلترها  
شاركت اهلل يف خلق السموات واألرض؛ بل كرانوا يعتقردون أن اهلل   
خالقهم وخالق آهلتهم فال خالق غريه وال رااق غريه، والنفع  والضر بيده 

ولذئن  }: ىل تربًا عن إقرار املبرركني بربوبيرة اهلل  ، قال تعا(2)سبحانه
سألتهم من خلق السموات واألرض وسخر الشمس والقمر ليقولن اهلل 

اهلل يبسط الرزق ملن يشاء من عباده ويقدر لذه إن اهلل  . فأىن يؤفكون
ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به األرض . بكل شيء عليم

، وقال (3){ قل احلمد هلل بل أكثرهم ال يعقلونمن بعد موهتا ليقولن اهلل

                                                           

، ورواه مسلم واللفظ له، يف كتاب اجلنة 162، ص4رواه االمام أمحد يف مسنده، جر( 1)
 . 2165وصفة نعيمها وأهلها، حديث 

 1، وجرر -313-310ص 14انظر هموع فتاوى شي  االسالم ابن تيمية، جرر  ( 2)
 .15ص

 .63-61لعنكبوت، اآليات سورص ا( 3)
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ولئن سألتهم من خلق السموات واألرض ليقولن خلقهن }: جل ثناؤه
 .(1){العزيز العليم

 :الضرورة العقلية -  1
ال جتد العقول بدًا من االقرار بلن هلذا الكون خالقًا عظيمرًا؛ ألن  

ه، واحملَدث ال بدله من العقل يرى الكون تلوقًا حمدثًا، وأنه مل يوجد نفس
 . ُمْحِدث

واالنسان يعلم أنه متر به أامات ومصائا، وحينما ال يقدر الببرر  
على دفعها فإنه يتجه بقلبه إىل السماء ويستغيث بربره ليفررج ،ره،    
ويكبف غمه، وإن كان يف سائر أيامه ينكر ربه ويعبد صرنمه، فهرذه   

احليوان إذا أملت به مصيبة ضرورص ال تدفع، والبد من االقرار هبا، بل إن 
وقد أخرب اهلل عن االنسان أنه إذا . رفع رأسه وشخص ببصره إىل السماء

وإذا مس }: أصابه ضر أسرع إىل ربه يسلله أن يكبف ضره قال تعاىل
اإلنسان ضر دعا ربه منيبًا إليه مث إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو 

: ل تعاىل تربًا عن حال املبركني، وقا(2){إليه من قبل وجعل هلل أندادًا
الفلك وجرين هبم  هو الذي يسريكم يف الرب والبحر حىت إذا كنتم يف}

بريح طيبة وفرحوا جاءهتا ريح عاصف وجاءهم املوج من كل مكذان  
وظنوا أهنم أحيط هبم دعوا اهلل خملصني له الدين لئن أجنيتنا من هذذه  

                                                           

 .2سورص الزخرف، اآلية ( 1)
 .-رمحه اهلل-ينظر ملزيد من التوسع كتاب التوحيد تلليف االمام اجملدد حممد بن عبدالوهاب * 
 .1سورص الزمر، اآلية ( 2)
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يبغون يف األرض بغري احلق فلما أجناهم إذا هم . لنكونن من الشاكرين
يا أيها الناس إمنا بغيكم على أنفسكم متاع احليذاة الذدنيا مث إلينذا    

وإذا }: ، وقال عز مرن قائرل  (1){مرجعكم فننبئكم مبا كنتم تعملون
غشيهم موج كالظلل دعوا اهلل خملصني له الدين فلما جناهم إىل الذرب  

 .(2){فمنهم مقتصد وما جيحد بآياتنا إال كل ختار كفور
هذا االله الذي أوجد الكون من عدم، وخلق االنسان يف أحسرن  
تقومي، وركز يف فطرته عبوديته واالستسالم له، وأذعنت العقول لربوبيته 

البد أن يكون واحدًا ... وألوهيته، وأمجعت األمم على االعتراف بربوبيته
شرريك  يف ربوبيته وألوهيته، فكما أنه ال شريك له يف اخللق؛ فكذلك ال 

 *: له يف ألوهيته، واألدلة على ذلك كثريص منها
لي  يف هذا الكون إال إله واحد هو اخلالق الرااق، وال  - 1

جيلا النفع ويدفع الضر إال هو، ولو كان يف هذا الكون إله آخر؛ 
لكان له فعل وخلق وأمر، وال يرضى أحرد،ا مببراركة االلره    

خر وقهرره، واملغلروب ال   ، والبد ألحد،ا من مغالبة اآل(3)اآلخر
يمكن أن يكون إهلًا، والغالا هو االله احلق، ال يبراركه إلره يف   

ما اختذ اهلل من }: ألوهيته كما مل يباركه إله يف ربوبيته قال تعاىل

                                                           

 22،23سورص يون ، اآلية ( 1)
 .32سورص لقمان، اآلية ( 2)
 . 32انظر شرح العقيدص الطحاوية، ص( 3)
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ولد وما كان معه من إله إذًا لذهب كل إله مبذا خلذق ولعذال    
 . (1) {بعضهم على بعض سبحان اهلل عما يصفون

لعبادص إال اهلل الذي له ملك السموات ال يستحق ا- 2
واألرض؛ ألن االنسان يتقرب إىل االله الذي جيلا له النفع ويدفع 
عنه الضر، ويصرف عنه البر والفنت، وهذه األمور ال يستطيعها إال 
من ملك السموات واألرض وما بينهما، ولو كان معه آهلة كمرا  

ىل عبادص اهلل امللرك  يقول املبركون، الختذ العباد السبل املوصلة إ
احلق؛ ألن مجيع هؤالء املعبودين من دون اهلل إمنا كانوا يعبدون اهلل 
ويتقربون إليه، فحري مبن أراد أن يتقرب إىل من بيده النفع والضر 
أن يعبد االله احلق الذي يعبده من يف السموات واألرض مبا فريهم  

ل لو كان معذه  ق}: هؤالء اآلهلة املعبودون من دون اهلل قال تعاىل
، وليقررأ  (2) {آهلة كما يقولون إذًا البتغوا إىل ذي العر  سبياًل

قل ادعوا الذين زعمتم مذن دون اهلل ال  }: مريد احلق قوله تعاىل
ميلكون مثقال ذرة يف السموات وال يف األرض وما هلم فيهما من 

وال تنفع الشفاعة عنده إال ملذن أذن  . شرك وماله منهم من ظهري
، فإن هذه اآليات تقطع تعلق القلا بغري اهلل بلربعة أمرور  (3) {له
 :ه 

                                                           

 22ورص املؤمنون، اآلية س( 1)
 . 42سورص االسراء، اآلية ( 2)
 . 24، 23سورص سبل، اآليتان ( 3)
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أن هؤالء البركاء ال يملكون مثقال ذرص مع اهلل، والذي ال : األول 
يملك مثقال ذرص ال ينفع وال يضر وال يستحق أن يكون إهلًا أو مبراركًا  

 .هلل، واهلل هو الذي يملكهم ويتصرف فيهم وحده
شيالًا من السموات واألرض، ولري  هلرم    أهنم ال يملكون: الثاين 

 .مثقال ذرص من مباركة فيهما
لي  هلل معني من خلقه؛ بل هو الذي يعينهم علرى مرا   : الثالث 

 .ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لكمال غناه عنهم، وضرورهتم إىل رهبم
أن هؤالء البركاء ال يملكون أن يبفعوا عند اهلل ألتباعهم، : الرابع 
م فيها، وال يلذن سبحانه إال ألوليائه أن يبفعوا، وال يبرفع  وال يؤذن هل

 .(1)األولياء إال ملن رض  اهلل قوله وعمله واعتقاده
انتظام أمر العامل كله وإحكام أمره أدل دليل علرى أن   - 3

مدبره إله واحد، وملك واحد، ورب واحد، ال إله للخلق غرريه،  
 هلذا الكون، فكذلك وال رب هلم سواه، فكما يمتنع وجود خالقني

لذو كذان فيهمذا آهلذة إال اهلل     }: يمتنع وجود إهلني قال تعاىل
، فلو فرض أن يف السماء واألرض إهلًا غري اهلل لفسدتا، (2){لفسدتا

أنه إذا كان مع اهلل إله آخر يستلزم أن يكون كرل  : ووجه الفساد
ااع واحد منهما قادرًا على االستبداد والتصرف، فيقع عند ذلك التن

وإذا كان البدن يستحيل أن . (3)واالختالف، وحيدث بسببه الفساد
                                                           

 .100انظر قرص عيون املوحدين، تلليف البي  عبدالرمحن بن حسن رمحه اهلل، ص (  1)
 .22سورص األنبياء، اآلية ( 2)
 . 403، ص 3انظر فتح القدير، ج( 3)
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يكون املدبر له روحان متساويان، ولو كان كذلك لفسد وهلك، 
 ،(1)وهذا حمال، فكيف يتصور هذا يف الكون وهو أعظم

 :إمجاع األنبياء واملرسلني على ذلك-  4
قواًل، جتمع األمم على أن األنبياء واملرسلني هم أكمل الناس ع

وأاكاهم أنفسًا، وأفضلهم أخالقًا، وأنصحهم لرعاياهم، وأعلمهم 
مبراد اهلل، وأرشدهم إىل الطريق القومي والصراط املسرتقيم؛ ألهنرم   
يتلقون الوح  عن اهلل، فيبلغونه للناس، وقد اتفق مجيرع األنبيراء   
واملرسلني من أوهلم آدم عليه السالم إىل آخرهم حممد صلى اهلل عليه 

م على دعوص أقوامهم إىل االيمان باهلل، وترك عبادص ما سرواه،  وسل
وما أرسلنا من قبلك من رسذول إال  }: وأنه االله احلق قال تعاىل

، وقال جل ثنراؤه عرن   (2){نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون
أال تعبدوا إال اهلل إين أخذاف  }: نوح عليه السالم إنه قال لقومه

، وقال سبحانه عن آخرهم حممد صلى (3){عليكم عذاب يوم أليم
قل إمنا يوحى إيل أمنا إهلكم إلذه  }: اهلل عليه وسلم إنه قال لقومه
 .(4){واحد فهل أنتم مسلمون

                                                           

 .260ص  1انظر مفتاح دار السعادص، ج ( 1)
 .25سورص األنبياء ، اآلية ( 2)
 ^2سورص هود، اآلية ( 3)
 .101سورص األنبياء، اآلية ( 4)
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هذا االله الذي أوجد الكون من عدم فلبدعه، وخلق االنسران يف  
أحسن تقومي وكرمه، وركز يف فطرته االقرار بربوبية اهلل وألوهيته، وجعل 

 تستقر إال إذا استسلمت خلالقها وسارت على منهجه، وفررض  نفسه ال
على روحه أال تطمالن إال إذا سكنت إىل بارئها، واتصلت خبالقهرا، وال  
صلة هلا إال من خالل صراطه املستقيم الذي بلغته الرسل الكرام، ومنحه 
 .عقاًل ال يستقيم أمره وال يقوم بوظيفته على أكمل وجه إال إذا آمن بربه

ا استقامت الفطرص، واطملنت الروح، واستقرت النف ، وآمرن  فإذ
وإن أىب .. العقل حتققت له السعادص واألمن واالطمالنان يف الدنيا واآلخرص

االنسان غري ذلك عاش مبتتًا متفرقًا يهيم يف أودية الدنيا، ويتواع برني  
آهلتها، ال يدري من حيقق له النفع، ومن يدفع عنه الضر، ومن أجرل أن  

-تقر االيمان يف النف ، وتتضح شفاعة الكفر، ضرب اهلل لذلك مثاًل يس
قاَرَن فيه بني رجل تفرق أمره برني   -ألن املثل مما يقرب املعىن إىل الذهن

ضرب اهلل مثاًل رجاًل }: آهلة متعددص ورجل يعبد ربه وحده فقال سبحانه
د هلل فيه شركاء متشاكسون ورجاًل سلمًا لرجل هل يستويان مثاًل احلم

يضرب اهلل املثل للعبد املوحد والعبد املبرك . (1){بل أكثرهم ال يعلمون
بعبد يملكه شركاء خياصم بعضهم بعضًا فيه، وهو بينهم مواع، ولكرل  
منهم فيه توجيه، ولكل منهم عليه تكليف، وهو بينهم حائر ال يسرتقر  

ااعة على منهج، واليستقر على طريق، وال يملك أن يرض  أهواءهم املتن
وعبد يملكه سيد واحرد،  ! املتباكسة املتعارضة اليت متزق اجتاهاته وقواه

                                                           

 . 22سورص الزمر، اآلية ( 1)
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وهو يعلم ما يطلبه منه ويكلفه به، فهو مستريح مستقر على منهج واحد 
فال يستويان فهذا خيضع لسيد واحد وينعم براحرة االسرتقامة   . صريح

ستقر واملعرفة واليقني، وذاك خيضع لسادص متباكسني فهو معذب قلق ال ي
 .على حال وال يرض  واحدًا منهم فضاًل عن أن يرض  اجلميع

وبعد أن أوضحت األدلة الدالة على وجود اهلل وربوبيته وألوهيتره،  
حيسن أن نتعرف على خلقه للكون واالنسان، وأن نتلم  حكمتره يف  

 .ذلك
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 خلق الكون
هذا الكون بسمواته وأرضه ودجومه وهراته وحباره وأشجاره وسائر 

قذل أئذنكم   }: واناته خلقه اهلل سبحانه وتعاىل من عدم قال تعراىل حي
لتكفرون بالذي خلق األرض يف يومني وجتعلون له أندادًا ذلذك رب  

وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواهتا يف . العاملني
مث استوى إىل السماء وهي دخان فقال هلذا  . أربعة أيام سواء للسائلني

فقضاهن سبع مسذوات  . أئتيا طوعًا أو كرهًا قالتا أتينا طائعنيولألرض 
يف يومني وأوحى يف كل مساء أمرها وزينا السماء الدنيا مبصابيح وحفظًا 

 .(1){ذلك تقدير العزيز العليم
أو مل ير الذين كفروا أن السموات واألرض }: وقال جل ثناؤه 

وجعلنا . أفال يؤمنون كانتا رتقا ففتقنامها وجعلنا من املاء كل شيء حي
. يف األرض رواسي أن متيد هبم وجعلنا فيها فجاجًا سباًل لعلهم يهتدون

 .(2){وجعلنا السماء سقفًا حمفوظًا وهم عن آياهتا معرضون
هذا الكون خلقه اهلل حلكم عظيمة تعجز عن احلصر، فف  كل جزء 

فيها  منه حكم عظيمة، وآيات باهرص، ولو تلملت أية واحدص منها لوجدت
عجبًا، فانظر إىل عجائا صنع اهلل يف النبات اليت ال تكاد ختلو ورقة منره  
وال عرق وال مثرص من منافع تعجز عقول الببرر عرن االحاطرة هبرا     
وتفاصيلها، وانظر إىل هاري املاء يف تلك العروق الرقيقة الضاليلة الضعيفة 

                                                           

 .12-2سورص فصلت، اآليات ( 1)
 .وانظر أيضًا إىل أول سورص الرعد. 30،32سورص األنبياء ، اآليات ( 2)
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ى اجترذاب  اليت ال يكاد البصر يدركها إال بعد حتديقه، كيف تقوى عل
املاء من أسفل إىل أعلى، مث يتنقل يف تلك اجملاري حبسا قبوهلا وسعتها، 
مث تتفرق وتبعا وتدق إىل غاية ال يناهلا البصر، مث انظر إىل تكّون محل 
البجرص ونْقلته من حال إىل حال، كتنقل أحوال اجلرنني املغيرا عرن    

ساها رهبا وخالقهرا  بينا تراها حطبًا عاريًا ال كسوص عليها إذ ك. األبصار
من الورق أحسن كسوص، مث اطلع فيها محلها ضعيفًا ضالياًل بعد أن أخرج 
ورقها صيانة له، وثوبًا لتلك الثمرص، الضعيفة لتستجن به من احلر والرربد  
واآلفات، مث ساق إىل تلك الثمار راقها وغذاها يف تلك العروق واجملاري 

 رباها ومناها حرا اسرتوت   فتغذت به، كما يتغذي الطفل بلنب أمه، مث
وكملت وتناهى إدراكها فلخرج ذلك اجلىن اللذيذ اللني من تلك احلطبة 

 .الصماء
وأنت إذا نظرت إىل األرض وكيف خلقت؛ رأيتها من أعظم آيات 
فاطرها ومبدعها، خلقها سبحانه فراشًا ومهادًا وذللها لعباده، وجعل فيها 

ا السبل لينتقلوا فيها يف حوائجهم أرااقهم وأقواهتم ومعايبهم، وجعل فيه
وتصرفاهتم، وأرساها باجلبال فجعلها أوتادًا حتفظها لالال متيرد، ووسرع   
أكنافها،ودحاها فمدها وبسطها، وجعلها كفاتًا لألحياء تضمهم علرى  
ظهرها، وكفاتًا لألموات تضمهم يف بطنها إذا ماتوا؛ فظهرهرا وطرن   

إىل هذا الفلك الدوار ببمسره  لألحياء، وبطنها وطن لألموات، مث انظر 
وقمره ودجومه وبروجه، وكيف يدور على هذا العامل هذا الدوران الدائم 
إىل آخر األجل على هذا الترتيا والنظام، وما يف ط  ذلك من اختالف 
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وما يف ضمن ذلك من مصاحل مرا  .. الليل والنهار والفصول واحلر والربد
 .على األرض من أصناف احليوان والنبات

 تلمل خلق السماء، وأرجع البصر فيها كرص بعد كرص تراها مرن  مث
أعظم اآليات يف علوها وسعتها وقرارها، فال عمد حتترها، وال عالقرة   
فوقها، بل ه  ممسوكة بقدرص اهلل الذي يمسرك السرموات واألرض أن   

 ..تزوال
وأنت إذا نظرت إىل هذا الكون وتلليف أجزائه، ونظمهرا علرى   

ى كمال قدرص خالقه، وكمرال علمره، وكمرال    أحسن نظام يدل عل
حكمته، وكمال لطفه؛ وجدته كالبيت املبين املعد فيره مجيرع آالتره    
ومصاحله، وكل ما ُيحتاج إليه، فالسماء سقفه املرفوع عليره، واألرض  
مهاد وبساط وفراش مستقر للساكن، والبم  والقمر سراجان يزهران 

متنقل يف طررق هرذه الردار،    فيه، والنجوم مصابيح له واينته أدلة لل
واجلواهر واملعادن تزونة فيه كالذخائر املهيلص، كل ش ء منها لبلنه الذي 
يصلح له، وصنوف النبات مهيل ملآربه، وصرنوف احليروان مصرروفة    
ملصاحله، فمنها الركوب، ومنها احللوب، ومنها الغذاء، ومنها اللبراس،  

يف ذلك املتصررف فيره   وجعل االنسان كامللك املخول .. ومنها احلرس
 . بفعله وأمره

وأنت لو تلملت هذا الكون كله أو جزءًا من أجزائه، لوجدت فيه 
عجبًا، ولو متعنت فيه متام االمعان، وأنصفت من نفسك، وختلصت مرن  
ربقة اهلوى والتقليد؛ أليقنت متام اليقني أن هذا الكون تلروق، خلقره   

أحسن نظام، وأن اخلرالق   حكيم قدير عليم، قدره أحسن تقدير، ونّظمه
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يستحيل أن يكون اثنني؛ بل االله واحد ال إله إال هو، وأنه لو كران يف  
السموات واألرض إله غري اهلل لفسد أمر،ا، واختل نظامها، وتعطلرت  

 . مصاحلها
فإن أبيت إال أن تنسا اخللق إىل غري خالقه، فما تقول يف دوالب 

تركيبه، وقدرت أدواته أحسرن  دائر على هنر قد أحكمت آالته، وأحكم 
تقدير وأبلغه، حبيث ال يرى الناظر فيه خلاًل يف مادته، وال يف صرورته،  
وقد جعل على حديقة عظيمة فيها من كل أنواع الثمار يسقيها حاجتها، 
ويف تلك احلديقة من يلم شعثها، وحيسن مراعاهتا وتعهدها والقيام جبميع 

لف مثارها، مث يقسم قيمترها عنرد   مصاحلها، فال خيتل منها ش ء وال يت
اجلذاذ على سائر املخارج حبسا حاجاهتم وضروراهتم، لكل صنف مرا  

 .  يليق به، ويقسم هكذا على الدوام
أترى هذا وقع اتفاقًا بال صانع وال تتار وال مدبر؟؟ بل اتفق وجود 
ذلك الدوالب واحلديقة،، وكل ذلك اتفاقًا من غري فاعرل وال مردبر،   

يقول لك عقلك يف ذلك لو كان؟ وما الذي يفتيك به؟ ومرا   أفترى ما
 . (1) الذي يرشدك إليه؟؟

                                                           

-251:ص 1فتاح دار السعادص جرهذه الفقرص مت استخالصها من مواطن متفرقة من م( 1)
262. 
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 احلكمة من ذلك 
بعد هذا التطواف والتلمل يف خلق هذا الكون، حيسن بنا أن نذكر 
بعض احلكم اليت من أجلها خلق اهلل هذه الكائنات العظيمرة واآليرات   

 :الباهرص فمن ذلك
ضى اهلل أن جيعل يف هرذه  ملا ق: التسخري لإلنسان-  1

األرض خليفة يعبده فيها، ويعمر هذه األرض؛ خلق ألجلره كرل   
: ذلك، لتستقيم حياته، ويصلح له أمر معاشه ومعاده قرال تعراىل  

وقال . (1){وسخر لكم ما يف السموات وما يف األرض مجيعًا منه}
اهلل الذي خلق السموات واألرض وأنزل من السماء }: جل ثناؤه
رج به من الثمرات رزقًا لكم وسخر لكم الفلك لتجري ماًء فأخ

وسخر لكم الشمس والقمر . يف البحر بأمره وسخر لكم األهنار
وآتاكم من كل ما سذألتموه  . دائبني وسخر لكم الليل والنهار

 . (2){وإن تعدوا نعمة اهلل ال حتصوها إن اإلنسان لظلوم كفار
لكون أن تكون السموات واألرض وسائر ما يف ا-  2

ذلك أن أعظم أمرر يف  : شواهد على ربوبيته وآيات على وحدانيته
هذا الوجود هو االقرار بربوبيته وااليمان بوحدانيته، وألنه أعظرم  
أمر؛ فقد أقام عليه أعظم البواهد، ونصا له أكرب اآليات، واحتج 
له بلبلغ احلجج، فلقرام سربحانه السرموات واألرض وسرائر     

                                                           

 . 13سورص اجلاثية، اآلية ( 1)
 . 34-32: سورص إبراهيم، اآليات( 2)
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: على ذلك؛ ولذا يكثر يف القرآن وروداملوجودات لتكون شاهدص 
ومن آياته خلق السذموات  }: كما يف قوله تعاىل{ ومن آياته}

ومن آياته يريكم { }ومن آياته منامكم بالليل والنهار{ }واألرض
ومن آياتذه أن تقذوم السذماء واألرض    { }الربق خوفًا وطمعًا

 .(1){بأمره
 ملا كانرت احليراص  : أن تكون شاهدص على البعث-  3

حياتني، حياص يف الدنيا، وحياص يف الدار اآلخرص، وحياص الدار اآلخرص 
وما هذه احلياة الدنيا إال هلو ولعب }: ه  احلياص احلقيقية قال تعال

؛ ألهنرا دار  (2){وإن الدار اآلخرة هلي احليوان لو كانوا يعلمون
 اجلزاء واحلساب، وألن فيها اخللود األبدي يف النعيم ألهله، واخللود

 .األبدي يف العذاب ألهله
وملا كانت هذه الدار ال يصل إليها االنسان إال بعد ما يموت ويبعث 
بعد موته؛ أنكر ذلك كل من انقطعت صلته بربه، وانتكسرت فطرتره،   
وفسد عقله؛ فألجل ذلك نصا اهلل احلجج وأقام الرباهني، حا ترؤمن  

هون من إجياده أول بالبعث النفوس، وتوقن به القلوب؛ ألن إعادص اخللق أ
قرال  . مرص، بل خلق السموات واألرض أعظم من إعادص خلق االنسران 

، وقرال  (3){وهو الذي يبدأ اخللق مث يعيده وهو أهون عليذه }: تعاىل
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، وقال جل (1){خللق السموات واألرض أكرب من خلق الناس}: تعاىل
اهلل الذي رفع السموات بغري عمد تروهنا مث اسذتوى علذى   }: ثناؤه
لعر  وسخر الشمس والقمر كل جيري ألجل مسمى يذدبر األمذر   ا

 .(2){يفصل اآليات لعلكم بلقاء ربكم توقنون
 

 :وبعد يا أيها اإلنسان 
إذا كان كل هذا الكون سخر من أجلك، وإذا انتصربت آياتره   
وأعالمه شواهد أمام ناظريك تبهد أن ال إله إال اهلل وحده الشريك له، 

اتك بعد موتك أهون من خلرق السرموات   وإذا علمت أن بعثك وحي
واألرض، وأنك مالق ربك فمحاسبك على عملك، وإذا علمت أن هذا 

يسذبح  }: الكون كله عابد لربه فكل تلوقاته تسبح حبمد رهبا قال تعاىل
: ، وتسجد لعظمته قال جل ثناؤه(3){هلل ما يف السموات وما يف األرض

ومن يف األرض والشذمس  أمل تر أن اهلل يسجد له من يف السموات }
والقمر والنجوم واجلبال والشجر والدواب وكثري من الناس وكذثري  

، بل هذه الكائنات تصل  لرهبا صالص تناسبها قال (4){حق عليه العذاب

                                                           

 . 51سورص غافر، اآلية ( 1)
 . 2سورص الرعد، اآلية ( 2)
 .1ية سورص اجلمعة ، اآل( 3)
 . 11سورص احلج ، اآلية ( 4)
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أمل تر أن اهلل يسبح له من يف السذموات واألرض والطذري   }: عز ااه
 .(1){صافات كل قد علم صالته وتسبيحه

 يف نظامه وفق تقدير اهلل وتدبريه فالقلرا  وإذا كان جسمك يسري
.. والرئتان والكبد وسائر األعضاء مستسلمة لرهبا، مسلمة قيادها لرهبرا 

أفيكون قرارك االختياري الذي خّيرت فيه بني أن تؤمن بربك، وبني أن 
تكفر به، أفيكون هذا القرار هو النباا والبذوذ عن هذه املسريص املباركة 

 .بل ويف بدنك يف الكون من حولك
إن االنسان العاقل الكامل يربل بنفسه أن يكون هو البذوذ والنباا 

 .يف خّضم هذا الكون العظيم الفسيح

                                                           

 .41سورص النور، اآلية ( 1)
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 خلق اإلنسان وتكرميه  
قضى اهلل أن خيلق خلقًا جديرًا بعمارص هذا الكون؛ فكران هرذا   
املخلوق هو االنسان، واقتضت حكمته سبحانه أن تكون املادص اليت خيلق 

ها االنسان ه  األرض، وبدأ خلقه من طني، مث صروره علرى هرذه    من
الصورص احلسنة اليت عليها االنسان، فلما استوى متكاماًل يف شكله، نف  
فيه من روحه؛ فإذا هو إنسان يف أحسن تقومي يسمع ويبصرر ويتحررك   
ويتكلم، فلسكنه ربه جنته، وعلمه كل ما حيتاج إىل معرفته، وأباح له كل 

وأراد اهلل أن  -ابتالًء وامتحانًا-ه اجلنة، وهناه عن شجرص واحدص ما يف هذ
يظهر منزلته ومكانته؛ فلمر مالئكته بالسجود له، فسجد املالئكة كلرهم  
أمجعون، إال إبلي  امتنع عن السجود تكربًا وعنادًا، فغضا عليه ربره،  

أن  ملخالفة أمره، وطرده من رمحته؛ ألنه تكرب عليه، فطلا إبلي  من ربه
يمد يف عمره وأن يمهله إىل يوم القيامة؛ فلمهله ربه ومد يف عمره إىل يوم 
القيامة، وحسد البيطاُن آدم، ملا فضل عليه هو وذريته، وأقسم بربره أن  
يغوي مجيع بين آدم وأنه سيلتيهم من بني أيديهم ومن خلفهم وعن أيماهنم 

قني، فإن اهلل عصرمهم  وعن امائلهم، إال عباد اهلل املخلصني الصادقني املت
من كيد البيطان ومكره، وحذر اهلل آدم من كيد البريطان، فوسروس   
البيطان آلدم واوجه حواء؛ ليخرجهما من اجلنة، وليبدي هلما ما ووري 
عنهما من سوءاهتما، وأقسم هلما إين لكما ناصحًا، وأن اهلل مل ينهكما عن 

 . الدينتلك البجرص إال أن تكونا ملكني أو تكونا من اخل
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فلكال من تلك البجرص اليت هنى اهلل عنها، فكان أول ما أصاهبما من 
عقوبة على تالفة أمر اهلل أن بدت هلما سوءاهتما، فذكّر،ا رهبما بتحذيره 
هلما من كيد البيطان، فاستغفر آدم ربه، فغفر له وتاب عليره واجتبراه   

األرض؛ إذ هر   وهداه، وأمره أن يهبط من اجلنة اليت كان يسكنها إىل 
مستقرص، وفيها متاعه إىل حني، وأخربه أنه منها خلق وعليها يعيش وفيها 

 . يموت، ومنها يبعث
فهبط آدم إىل األرض هو واوجه حواء، وتناسلت ذريتهما، وكانوا 

 . يعبدون اهلل وفق ما أمرهم، إذ كان آدم نبيًا
 ولقذد خلقنذاكم مث  }: وقد أخربنا اهلل هذا اخلرب فقال سربحانه 

صورناكم مث قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس مل يكذن  
قال ما منعك أال تسجد إذا أمرتك قال أنا خري منذه  . من الساجدين

قال فاهبط منها فما يكذون لذك أن   . خلقتين من نار وخلقته من طني
قال . قال أنظرين إىل يوم يبعثون. تتكرب فيها فاخرج إنك من الصاغرين

مث . قال فبما أغويتين ألقعدن هلم صراطك املسذتقيم . نظرينإنك من امل
آلتينهم من بني أيديهم ومن خلفهم وعن أمياهنم وعن مشائلهم وال جتد 

قال اخرج منها مذءومًا مدحورًا ملن تبعذك منذهم   . أكثرهم شاكرين
ويا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة فكذال  . ألملئن جهنم منكم أمجعني
فوسذوس  . ربا هذه الشجرة فتكونا من الظاملنيمن حيث شئتما وال تق

هلم الشيطان ليبدي هلما ما ووري عنهما من سوءاهتما وقال ما هناكما 
. ربكما عن هذه الشجرة إال أن تكونا ملكني أو تكونا من اخلالذدين 
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فدهلما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت . وقامسهما إين لكما ملن الناصحني
ان عليهما من ورق اجلنة ونادامها رهبمذا أمل  هلما سوءاهتما وطفقا خيصف

قاال . أهنكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبني
قذال  . ربنا ظلمنا أنفسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن من اخلاسرين

. اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم يف األرض مستقر ومتاع إىل حذني 
 . (1){ومنها خترجون قال فيها حتيون وفيها متوتون

وحينما تتلمل عظيم صنع اهلل هلذا االنسان؛ حيث خلقه يف أحسن 
العقل، والعلم، والبيان، والنطرق،  : تقومي، وألبسه ِخَلع الكرامة كلها من

والبكل، والصورص احلسنة، واهليالة البريفة، واجلسم املعتدل، واكتساب 
الرب، : بريفة الفاضلة منالعلوم باالستدالل والفكر، واقتناص األخالق ال

والطاعة، واالنقياد، فكم بني حاله وهو نطفة داخل الررحم مسرتودع   
فتبارك اهلل أحسن }هناك، وبني حاله وامللك يدخل عليه يف جنات عدن؟ 

 .(2) {اخلالقني
فالدنيا قرية، واالنسان ساكنها والكل مبرغول بره، سراع يف    

فاملالئكة املوكلرون بره   مصاحله، والكل قد أقيم يف خدمته وحوائجه، 
حيفظونه آناء الليل وأطراف النهار، واملوكلون بالقطر والنبات يسعون يف 
راقه ويعملون فيه، واألفالك سخرت منقادص دائرص مبرا فيره مصراحله،    
والبم  والقمر والنجوم مسخرات جاريات حبساب أامنتره وأوقاتره   

                                                           

 . 11،25سورص األعراف، اآليات ( 1)
 . 14سورص املؤمنون، اآلية ( 2)
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ه وهوائه، وسحابه وإصالح رواتا أقواته، والعامل اجلوي مسخر له برياح
وطريه وما أودع فيه، والعامل السفل  كله مسخٌر له، تلروق ملصراحله،   
أرضه وجباله، وحباره وأهناره، وأشجاره وأمثاره، ونباته وحيوانه وكرل  

اهلل الذي خلق السموات واألرض وأنزل مذن  }: مافيه كما قال تعاىل
الفلذك  السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقًا لكم وسذخر لكذم   

لتجري يف البحر بأمره وسخر لكم األهنار وسخر لكم الشمس والقمر 
دائبني وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا 

، ومن متام تكريمره أن  (1){نعمة اهلل ال حتصوها إن اإلنسان لظلوم كفار
الوسرائل   خلق له مجيع ما حيتاج إليه يف حياته الدنيا، وما حيتاج إليه من

اليت تبلغه الدرجات العلى يف الدار اآلخرص؛ فلنزل إليه كتبه، وأرسل إليره  
 .رسله، يبينون له شرع اهلل ويدعونه إليه

اوجًا يسكن إليه، ملبيرًا   -أي من نف  آدم-مث خلق له من نفسه 
حبيث جيرد عنرده الراحرة     -نفسية وعقلية وجسدية-حلاجاته الفطرية 

، وجيدان يف اجتماعهما السكن واالكتفاء واملرودص  والطملنينة واالستقرار
والرمحة؛ ألن تركيبهما اجلسدي والنفس  والعصيب ملحوظ فيره تلبيرة   
رغائا كل منهما يف اآلخر، وائتالفهما النباء جيل جديد، وأودعرت  
نفوسهما هذه العواطف واملباعر، وجعلت يف تلك الصلة سكنًا للرنف   

واستقرارًا للحياص واملعراش، وأنسرًا   والعصا، وراحة للجسم والقلا، 
 .لألرواح والضمائر، واطمالنانًا للرجل واملرأص على السواء

                                                           

 . 32،34، واآليات من سورص إبراهيم 321،321ص  1مفتاح دار السعادص، جر( 1)
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واختص اهلل املؤمنني من بني بين االنسان، فجعلهم أهرل واليتره،   
استخدمهم يف طاعته، يعملون له وفق شريعته؛ ليكونوا أهاًل جملاورص رهبم 
 . يف جنتررررررررررررررررررررررررررره

األنبياء واملرسلني، ومرنحهم يف هرذه   اصطفى منهم األولياء والبهداء و
عبادص اهلل وطاعته ومناجاته، : الدنيا أعظم نعمة تنعم هبا النفوس أال وه 

منرها األمرن والطملنينرة     -ال جيدها غريهم-واختصهم بنعم عظيمة 
والسعادص، بل أعظم من ذلك أهنم يعلمون احلق الذي جاء به املرسرلون  

من النعيم املقريم والفروا    -ر اآلخرصيف الدا-ويؤمنون به، واّدخر هلم 
 . العظيم، ما يليق بكرمه سبحانه، ويكايفء إيماهنم به وإخالصهم له
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 مكانة املرأة 
بلغت املرأص يف االسالم منزلة عالية، مل تبلغهرا ملرة ماضرية، ومل    
تدركها أمة تالية، إذ إن تكرمي االسالم لإلنسان تبترك فيه املرأص والرجل 

 فهم أمام أحكام اهلل يف هذه الدنيا سواء، كما أهنم أمرام على حد سواء، 
 {ولقد كرمنا بين آدم}: ثوابه وجزائه سواء يف الدار اآلخرص، قال تعاىل

للرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربذون  }: ، وقال عز من قائل(1)
: ، وقال جرل ثنراؤه  (2) {وللنساء نصيب مما ترك الوالدان واألقربون

واملؤمنذون  }: ، وقال سبحانه(3) {ذي عليهن باملعروفوهلن مثل ال}
وقضذى ربذك أال   }: ، وقال تعاىل(4) {واملؤمنات بعضهم أولياء بعض

أحذدمها أو   تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانًا إما يبلغن عندك الكذرب 
واخفض هلما . كالمها فال تقل هلما أف وال تنهرمها وقل هلما قواًل كرميًا

، وقال (5) {لرمحة وقل رب ارمحهما كما ربياين صغريًاجناح الذل من ا
فاستجاب هلم رهبم أين ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو }: تعاىل
من عمل صاحلًا من ذكر أو أنثذى وهذو   }: ، وقال جل ثناؤه(6){أنثى

 {مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون

                                                           

 .10سورص االسراء، اآلية ( 1)
 .1سورص النساء، اآلية ( 2)
 . 221لبقرص، اآلية سورص ا( 3)
 .11سورص التوبة، اآلية (  4)
 . 23،24سورص االسراء، اآليتان ( 5)
 . 125سورص آل عمران، اآلية ( 6)



 40 

ومن يعمل من الصاحلات من ذكر أو أنثذى  }: وقال عز من قائل. (1)
 .(2){وهو مؤمن فأولئك يدخلون اجلنة وال يظلمون نقريًا

وهذا التكرمي الذي حظيت به املرأص يف االسالم ال يوجد له مثيل يف 
أية ديانة أو ملة أو قانون فقد أقرت احلضارص الرومانية أن تكرون املررأص   

االطالق، واجتمع يف روما همع  رقيقًا تابعًا للرجل، وال حقوق هلا على
لرن   -كبري وحبث يف شؤون املرأص، فقرر أهنا كائن ال نْف  له، وأهنا هلذا

 .ترث احلياص األخروية، وأهنا رج 
وكانت املرأص يف أثينا ُتَعدُّ من سقط املتاع، فكانت تباع وتبترى، 

 .وكانت تعد رجسًا من عمل البيطان
الوباء واملروت واجلحريم وسرم    أن : وقررت شرائع اهلند القديمة

األفاع  والنار خري من املرأص، وكان حقها يف احلياص ينته  بانتهاء أجرل  
فإذا رأت جثمانه حيرق ألقرت بنفسرها يف    -الذي هو سيدها-اوجها 

 .نريانه، وإال حاقت عليها اللعنة
: أما املرأص يف اليهودية فقد جاء احلكم عليها يف العهد القدمي ما يل 

أنا وقليب ألعلم وألحبث وألطلا حكمة وعقاًل، وألعرف البرر  درت )
املرأص اليت هر   : أنه جهالة، واحلماقة أهنا جنون؛ فوجدت أمّر من املوت

 .(3)(شباك، وقلبها شراك، ويداها قيود
                                                           

 .21سورص النحل، اآلية ( 1)
 . 124سورص النساء، اآلية ( 2)
ومن املعلوم أن العهد القدمي يقدسه ويؤمن بره   26-25: 1سفر اجلامعة ، االصحاح ( 3)

 .صارىاليهود والن
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تلك ه  املرأص يف العصور القديمة، أما حاهلا يف العصور الوسرطى  
 :واحلديثة فتوضحها الوقائع التالية

اجتراه الكنيسرة      Wieth Kordstenالكاتا الردامنرك   شرح 
خالل العصور الوسطى كانت العناية باملرأص : )الكاثوليكية حنو املرأص بقوله

األوربية حمدودص جدًا تبعًا الجتاه املذها الكاثوليك  الذي كان يعد املرأص 
ن م يبحث شل516ويف فرنسا عقد اجتماع عام ( تلوقًا يف املرتبة الثانية

قررر  : املرأص وما إذا كانت تعد إنسانًا أو ال تعد إنسانًا؟ وبعد النقراش 
وقد نصت املادص . اجملتمعون أن املرأص إنسان، ولكنها تلوقة خلدمة الرجل

املررأص  : )السابعة عبرص بعد املائتني من القانون الفرنس  على مرا يلر   
ني ملكيترها  حا لو كان اواجها قائمًا على أساس الفصل ب -املتزوجة 

ال جيوا هلا أن هتا، وال أن تنقل ملكيتها وال أن ترهن،  -وملكية اوجها
وال أن متلك بعوض أو بغري عوض بدون اشتراك اوجهرا يف العقرد أو   

 (.موافقته عليه موافقة كتابية
ويف إدجلترا حّرم هنري الثامن على املرأص االدجليزية قراءص الكتراب  

م غري معدودات من املرواطنني،  1150 املقدس وظلت النساء حا عام
 .(1) م لي  هلن حقوق شخصية1112وظللن حا عام 

أما املرأص املعاصرص يف أوربا وأمريكا وغريها من البالد الصناعية فه  
تلوق مبتذل مستهلك يف األغراض التجارية، إذ ه  جزء من احلمرالت  

مالبسها لتعررض   االعالنية الدعائية، بل وصل هبا احلال إىل أن جترد من

                                                           

 .210،213ص 3أمحد شليب  جر. سلسلة مقارنة األديان، تلليف د( 1)
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عليها السلع يف واجهات احلمالت التجارية وأبيح جسردها وعرضرها   
 . مبوجا أنظمة قررها الرجال لتكون هرد متعة هلم يف كل مكان

وه  حمل العناية مادامت قادرص على العطاء والبذل مرن يردها أو   
فكرها أو جسدها، فإذا كربت وفقدت مقومات العطاء ختلى عنها اجملتمع 

 . راده ومؤسساته، وعاشت وحيدص يف بيتها أو يف املصحات النفسيةبلف
: مبا جاء يف القرآن الكرمي من قوله تعراىل  -وال سواء-قارن هذا 

، وقولره جرل ثنراؤه    (1) {واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض}
وقضى ربك }: ، وقوله عزوجل(2) {وهلن مثل الذي عليهن باملعروف}

ه وبالوالدين إحسانًا إما يبلغن عندك الكرب أحدمها أو أال تعبدوا إال إيا
واخفض هلما . كالمها فال تقل هلما أف وال تنهرمها وقل هلما قواًل كرميًا
 . (3) {جناح الذل من الرمحة وقل رب ارمحهما كما ربياين صغريًا

وحينما كرمها رهبا هذا التكرمي أوضح للببرية قاطبة بلنه خلقهرا  
ة وبنتًا وأختًا، وشرع لذلك شرائع خاصة ختص املررأص  لتكون أمًا واوج

 .دون الرجل
 

                                                           

 .11سورص التوبة، اآلية ( 1)
 . 221سورص البقرص، اآلية ( 2)
 23،024سورص االسراء ، اآليتان ( 3)
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 حكمة خلق اإلنسان 
هلل سبحانه من احلكم يف ذلك ما تعجز العقرول عرن معرفتره،    
واأللسن عن صفته، وسنستعرض يف هذه الوقفات شيالًا من هذه احلكرم  

 : فمنها
الغفرور،  : أنه سبحانه له األااء احلسىن فمن أاائه - 1

والبد من ظهور آثار هذه األاراء،  ... رحيم، العفو، احلليم،ال
فاقتضت حكمته سبحانه أن ينزل آدم وذريته دارًا يظهر عليهم 
فيها أثر أاائه احلسىن، فيغفر ملن يباء، ويرحم من يباء، ويعفو 
عمن يباء وحيلم على من يباء إىل غري ذلك من ظهرور أثرر   

 .أاائه وصفاته
لك احلق املبني؛ وامللك هو الذي يلمر أنه سبحانه امل - 2

وينه  ويثيا ويعاقا، ويهني ويكرم، ويعز ويرذل، فاقتضرى   
ملكه سبحانه أن أنزل آدم وذريته دارًا جترى عليهم فيها أحكام 

 .امللك، مث ينقلهم إىل دار يتم فيها جزاؤهم على أعماهلم
أنه سبحانه أراد أن يتخذ منهم أنبياء ورساًل وأولياء  - 3

وشهداء حيبهم وحيبونه، فخلى بينهم وبني أعدائه وامتحنهم هبم، 
فلما آثروه وبذلوا نفوسهم وأمواهلم يف مرضاته وحمبته؛ نالوا من 
حمبته ورضوانه والقرب منه ما مل يكن لينال بدون ذلك أصراًل،  
فدرجة الرسالة والنبوص والبهادص من أفضل الدرجات عنرد اهلل،  
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ذا إال على هذا الوجه الذي قضراه اهلل  ومل يكن ينال االنسان ه
 .سبحانه من إهباط أدم وذريته إىل األرض

أن اهلل سبحانه خلق آدم وذريته من تركيا قابرل   - 4
للخري والبر ومستلزم لداع  البهوص والفتنة، وداعر  العقرل   
والعلم، فإنه سبحانه خلق فيه العقل والبهوص، ونصبهما داعيني 

، ويظهر لعباده عزته يف حكمته وجربوته، مبقتضياهتما ليتم مراده
ورمحته وبره ولطفه يف سلطانه وملكه؛ فاقتضت حكمته أن أنزل 
آدم وذريته إىل األرض ليتم االمتحان وتظهر آثرار اسرتعداد   
االنسان هلذه الدواع  واستجابته هلا، وتكريمه أو إهانتره تبعرًا   

 .لذلك
الغاية من أن اهلل سبحانه خلق اخللق لعبادته، وه  -  5

، (1){وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون}: خلقهم قال تعاىل
ومعلوم أن كمال العبودية املطلوب من اخللق ال حيصرل يف دار  
النعيم والبقاء؛ إمنا حيصل يف دار احملنة والبالء، أما دار البقاء فدار 

 .لذص ونعيم، ال دار امتحان وتكليف
النافع، أما االيمران   أن االيمان بالغيا هو االيمان-  6

باملباهدص فكل أحد يؤمن يوم القيامة، فلو خلقوا يف دار النعيم 
مل ينالوا درجة االيمان بالغيا الذي تعقبه اللذص والكرامة احلاصلة 

                                                           

 .56سورص الذاريات، اآلية ( 1)
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بسبا االيمان بالغيا؛ فلذلك أنزهلم إىل دار يكون اليماهنم فيها 
 .بالغيا هال

ضة من مجيرع  أن اهلل خلق آدم عليه السالم من قب-  1
األرض، واألرض فيها اخلبيث والطيا، واحلزن والسهل، فعلم 
سبحانه أن يف ذرية آدم من ال يصلح ملساكنته يف داره؛ فلنزلره  
إىل دار استخرج فيها الطيا واخلبيرث، مث مّيرزهم سربحانه    

فجعل الطيبني أهل جواره ومساكنته، وجعل اخلبيرثني  : بدارين
 .أهل دار البقاء دار اخلبثاء

أن اهلل سبحانه أراد من ذلك أن يعررف عبراده   -  1
الذين أنعم عليهم متام نعمته عليهم وقدرها؛ ليكونوا أعظم حمبة 
وشكرًا، وأعظم التذاذًا مبا أعطاهم من النعيم، فلراهم سربحانه  
فعله بلعدائه وما أعد هلم من العذاب، وأشرهدهم ختصيصرهم   

مل غبطتهم، ويعظرم  بلعلى أنواع النعيم؛ ليزداد سرورهم، وتك
فرحهم، وكان ذلك من متام االنعام عليهم وحمبتهم، ومل يكن بد 
يف ذلك من إنزاهلم إىل األرض وامتحاهنم واختيارهم، وتوفيرق  
من شاء منهم رمحة منه وفضاًل، وخذالن من شاء منهم حكمة 

 .وهو العليم احلكيم. منه وعداًل
وهم علرى   أن اهلل أراد أن يعود إليها آدم وذريته-  2

أحسن أحواهلم، فلذاقهم قبل ذلك من نصا الدنيا وغمومهرا  
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و،ومها وأوصاهبا ما يعظم به عندهم مقدار دخوهلم إليهرا يف  
 .(1)الدار اآلخرص؛ فإن الضد يظهر حسنه الضد

وبعد أن أوضحت بداية االنسان فيحسن أن نبّين احتياجه 
 .إىل الدين الصحيح

                                                           

 .11-6، ص1انظر مفتاح دار السعادص، جر( 1)
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 حاجة البشر إىل الدين 
الببر إىل الدين أعظم من حاجتهم إىل ماسواه من ضرورات حاجة 

احلياص؛ ألن االنسان البد له من معرفة مواقع رضى اهلل سبحانه ومواقرع  
سخطه، والبد له من حركة جيلا هبا منفعته، وحركة يدفع هبا مضررته،  
والبرع هو الذي يميز بني األفعال اليت تنفع واليت تضر، وهو عدل اهلل يف 

نوره بني عباده، فال يمكن للناس أن يعيبوا بال شرع يميزون بره  خلقه، و
 . بني ما يفعلونه وما يتركونه

وإذا كان لإلنسان إرادص فال بد له من معرفة ما يريده، وهل هرو  
وهذا قد يعرفه بعض النراس  . نافع له أو ضار؟ وهل يصلحه أو يفسده؟

بعضه ال يعرفونه إال بفطرهم، وبعضه يعرفونه باالستدالل إليه بعقوهلم، و
 .  (1) بتعريف الرسل وبياهنم هلم وهدايتهم إياهم

فمهما استعلنت املذاها املادية االحلادية وتزخرفت، ومهما تعددت 
األفكار والنظريات فلن تغين األفراد واجملتمعات عن الدين الصحيح، ولن 

أيقن  تستطيع أن تليب متطلبات الروح واجلسد، بل كلما توغل الفرد فيها؛
متام اليقني أهنا ال متنحه األمن، وال تروي له ظمًل، وأال مهرب منها إال إىل 

إن من املمكن أن يضمحل كذل  : )الدين الصحيح، يقول أرنست رينان
شيء حنبه، وأن تبطل حرية استعمال العقل والعلم والصناعة، ولكذن  
ب يستحيل أن ينمحي التدين، بل سيبقى حجة ناطقة على بطالن املذه

                                                           

، ومفتاح دار السرعادص،  213،214سالم ابن تيمية صانظر التدمرية، تلليف شي  اال( 1)
 . 313، ص2جر
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 (املادي الذي يريد أن حيصر اإلنسان يف املضايق الدنيئة للحياة األرضية
(1) . 

يستحيل أن تتالشى فكرص التدين؛ ألهنا )ويقول حممد فريد وجدي 
أرقىميول النف  وأكرم عواطفها، ناهيك مبيل يرفع رأس االنسان، برل  

ل يعقل إن هذا امليل سيزداد، ففطرص التدين ستالحق االنسان مادام ذا عق
به اجلمال والقبح، وستزداد فيه هذه الفطرص على نسبة علو مداركه ومنو 

 . (2) (معارفه
فإذا ابتعد االنسان عن ربه فعلى قدر علو مداركه واتساع آفراق  
علمه، يدرك عظم جهله بربه وما جيا له، وجهله بنفسه وما يصرلحها  

فرداهتا كعلوم ويفسدها، ويسعدها ويبقيها، وجهله يف جزئيات العلوم وم
وحينالذ يتراجع العامل ... األفالك واجملرات وعلوم احلاسا والنواص وغريها

من مرحلة الغرور والكربياء إىل التواضع واالستسالم، ويعتقرد أن وراء  
العلوم عاملًا حكيمًا، ووراء الطبيعة خالقًا قادرًا، وتلرزم هرذه احلقيقرُة    

ن للدين القومي، واالستجابة لنداء الباحَث املنصف بااليمان بالغيا واالذعا
وإذا ختلى االنسان عن ذلك انتكست فطرتره  ... الفطرص والغريزص اجِلِبلِّيَّة

 . وتردى إىل مستوى احليوان األعجم
الذي يعتمرد علرى إفرراد اهلل    -وخنلص هبذا إىل أن التدين احلق 

 عنصر ضروري للحياص ليحقق املررء  -بالتوحيد، والتعبد له وفق ما شرع
من خالله عبوديته هلل رب العاملني، ولتحصيل سعادته وسالمته من العطا 

                                                           

 . 11انظر الدين، تلليف حممد عبداهلل دراا، ص( 1)
 .11املصدر السابق ص ( 2)
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والنصا والبقاء يف الدارين، وهو ضروري لتكتمل القروص النظريرة يف   
االنسان؛ فبه وحده جيد العقل ما يببع هنمته، ومن دونه ال حيقق مطاحمه 

 . العليا
وهو عنصر ضروري لتزكية الروح وهتذيا قروص الوجردان، إذ   

لعواطف النبيلة جتد يف الدين هااًل ثرًا، ومنهاًل ال ينفد معينه تدرك فيره  ا
 . غايتها

وهو عنصر ضروري لتكتمل قوص االرادص مبا يمدها بلعظم البواعث 
 . والدوافع ويدّرعها بلكرب وسائل املقاومة لعوامل اليْلس والقنوط

 .إن االنسان مردين بطبعره  : وعلى هذا فإذا كان هناك من يقول
قوص : ، ألن لإلنسان قوتني(1)(إن االنسان متدين بفطرته: )فينبغ  أن نقول

علمية نظرية، وقوص علمية إرادية، وسعادته التامة موقوفة على اسرتكمال  
قوتيه العلمية واالرادية، وال يتحقق استكمال القوص العلمية إال مبعرفة مرا  

 :يل 
سان من عدم معرفة االله اخلالق الرااق الذي أوجد االن - 1

 .وأسبغ عليه النعم
معرفة أااء اهلل وصفاته، ومعرفته وما جيا له سبحانه،  - 2

 .وأثر هذه األااء على عباده
 .معرفة الطريق اليت توصل إليه سبحانه - 3

                                                           

 . 14،21انظر املصدر السابق، ص ( 1)
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معرفة املعوقات واآلفات اليت حتول بني االنسان وبرني   - 4
 .معرفة هذا الطريق وما توصل إليه من النعيم العظيم

معرفة نفسك معرفة حقيقية، ومعرفة ما حتتاج إليه، وما  - 5
 .يصلحها أو يفسدها، ومعرفة ما تبتمل عليه من املزايا والعيوب

فبهذه املعارف اخلم  يستكمل االنسان قوته العلمية، واسرتكمال  
القوص العلمية واالرادية ال حيصل إال مبراعاص حقوقه سبحانه على العبرد،  

صًا وصدقًا ونصحًا ومتابعًة، وشهودًا ملنته عليه وال سبيل والقيام هبا إخال
إىل استكمال هاتني القوتني إال مبعونته فهو مضطر  إىل أن يهديه الصراط 

 .(1)املستقيم الذي هدى أولياءه إليه
بعد أن عرفنا أن الدين الصحيح هو املدد االهلر  لقروى الرنف     

واق  للمجتمرع؛ ذلرك ألن   هو الدرع ال -أيضًا  –املختلفة، فإن الدين 
احلياص الببرية ال تقوم إال بالتعاون بني أعضائها، وال يتم هذا التعاون إال 
بنظام ينظم عالقاهتم، وحيدد واجباهتم، ويكفل حقوقهم، وهذا النظام ال 
غىن له عن سلطان نااع وااع يردع النف  عن انتهاكره، ويرغبرها يف   

فما هو هذا . وس ويمنع انتهاك حرماتهاحملافظة عليه، ويكفل مهابته يف النف
لي  على وجه األرض قوص تكافئ قوص التدين أو تدانيها : السلطان؟ فلقول

يف كفالة احترام النظام، وضمان متاسك اجملتمع واستقرار نظامه، والتالرام  
 . أسباب الراحة والطملنينة فيه

                                                           

 . 11،12انظر الفوائد، ص( 1)
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والسر يف ذلك أن االنسان يمتاا عن سائر الكائنات احليرة برلن   
حركاته وتصرفاته االختيارية يتوىل قيادهتا ش ء ال يقع عليره ارع وال   
بصر، وإمنا هو عقيدص إيمانية هتذب الروح وتزك  اجلروارح، فاالنسران   
مقود أبدًا بعقيدص صحيحة أو فاسدص، فإذا أصلحت عقيدته صلح فيه كل 

 . ش ء، وإذا  فسدت فسد كل ش ء
كمرا  -على االنسران و،را   والعقيدص وااليمان ،ا الرقيا الذايت 

 : على ضربني -يالحظ يف عموم الببرية
إيمان بقيمة الفضيلة وكرامة االنسانية وما إىل ذلك من املعراين   -

اجملردص اليت تستح  النفوس العالية من تالفة دواعيها حا ولو أعفيت من 
 . التبعات اخلارجية واألجزية املادية

ه رقيا على السرائر، يعلم السرر  وإيمان باهلل سبحانه وتعاىل وأن -
وأخفى، تستمد البريعة سلطاهنا من أمره وهنيه، وتلتها املباعر باحلياء 

وال ريا أن هذا الضرب من ... منه إما حمبة له أو خبيه منه أو هبما معًا
االيمان هو أقوى الضربني سلطانًا على النف  االنسانية، وهرو أشرد،ا   

ت العواطف، وأسرعهما نفراذًا يف قلروب   مقاومة ألعاصري اهلوى وتقلبا
 . العامة واخلاصة

من أجل ذلك كان الدين خري ضمان لقيام التعامل بني الناس على 
قواعد العدالة واالنصاف، وكان لذلك ضرورص اجتماعية، فال غررو إن  

 . (1)َحلَّ الدين من األمة حمل القلا من اجلسد

                                                           

 . 21،102انظر الدين ص ( 1)
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باهد اليوم تعدد األديران  وإذا كان الدين عمومًا هبذه املنزلة، فامل
وامللل يف هذا العامل، وجتد كل قوم مبا لرديهم مرن الردين فرحرون     
مستمسكون به، فما الدين الصحيح الذي حيقق للنف  الببرية ما تصبو 

 إليه؟ وما ضوابط الدين احلق؟
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 ضوابط الدين احلق 
كل صاحا ملة يعتقد أن ملته ه  احلق، وكل أتباع دين يعتقدون 

وحينما تسلل أتباع األديران  . ينهم هو الدين األمثل واملنهج األقومأن د
احملرفة أو أتباع امللل الببرية الوضعية عن الدليل على اعتقادهم؛ فيحتجون 
بلهنم وجدوا آباءهم على طريقة، فهم على آثارهم مقتدون، مث يذكرون 

ادح، حكايات وأخبارًا ال يصح سندها، وال يسلم متنها من العلل والقرو 
ويعتمدون على كتا متوارثة ال يعلم من قاهلا وال من كتبها، وال يف أية 
لغة كتبت أول مرص، وال يف أي بلد وجدت؛ إمنا ه  أمبراج مجعرت   

 . فعّظمت فتوارثتها األجيال دون حتقيق علم  حيرر السند، ويضبط املنت
وهذه الكتا اجملهولة واحلكايات والتقليد األعمى ال تصلح حجرة  

باب األديان والعقائد، فهل كل هذه األديان احملرفة وامللرل الببررية   يف 
 صحيحة أم باطلة؟

يستحيل أن يكون اجلميع على حق؛ ألن احلق واحرد ال يتعردد،   
ويستحيل أن تكون كل هذه األديان احملرفة وامللل الببرية من عنرد اهلل  

مرن   فليها احلق؟ إذا فرال برد   -واحلق واحد-وأهنا حق، وإذا تعددت 
ضوابط نعرف هبا الدين احلق من الدين الباطل، فإذا وجدنا هذه الضوابط 
منطبقة على دين علمنا أنه احلق، وإذا اختلت هذه الضوابط أو واحد منها 

 . يف دين علمنا أنه باطل
 :الضوابط اليت منيز هبا بني الدين احلق والدين الباطل هي 
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بواسطة ملك من املالئكة  أن يكون الدين من عند اهلل أنزله:  األول
على رسول من رسله ليبلغه إىل عباده؛ ألن الدين احلق هو دين اهلل، واهلل 
سبحانه هو الذي يدين وحياسا اخلالئق يوم القيامة على الردين الرذي   

إنا أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح والنبذيني  }: أنزله إليهم، قال تعاىل
اعيل وإسحاق ويعقوب واألسذبا   من بعده وأوحينا إىل إبراهيم وإمس

، وقال (1){وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورًا
وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال }: سبحانه

، وبناء على ذلك فلي دين يليت به شخص ما وينسبه إىل (2){أنا فاعبدون
 .لةنفسه ال إىل اهلل فهو دين باطل ال حما

أن يدعو إىل إفراد اهلل سبحانه بالعبادص، وحتررمي البررك،   :  الثاين
وحترمي الوسائل املفضية إليه؛ ألن الدعوص إىل التوحيد ه  أساس دعروص  

اعبدوا اهلل ما لكم من إله }مجيع األنبياء واملرسلني، وكل نيب قال لقومه 
 غريه من ، وعليه فإن أي دين اشتمل على البرك وأشرك مع اهلل(3){غريه

نيب أو ملك أو ويل فهو دين باطل ولو انتسا أصرحابه إىل نريب مرن    
 .  األنبياء

أن يكون متفقًا مع األصول اليت دعت إليها الرسل مرن  :  الثالث
عبادص اهلل وحده، والدعوص إىل صراطه، وحترمي البرك، وعقوق الوالدين، 

بطرن، قرال    وقتل النف  بغري حق، وحترمي الفواحش ما ظهر منها وما
                                                           

 .163سورص النساء، اآلية ( 1)
 .25نبياء، اآلية سورص األ( 2)
 . 13سورص األعراف، اآلية ( 3)
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وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا }: تعاىل
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علذيكم  }: ، وقال جل ثناؤه(1){فاعبدون

أال تشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانًا وال تقتلوا أوالدكم من إمذالق  
ما بطذن وال  حنن نرزقكم وإياهم وال تقربوا الفواحش ما ظهر منها و

تقتلوا النفس اليت حرم اهلل إال باحلق ذلكذم وصذاكم بذه لعلكذم     
وسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا }: ، وقال تعاىل(2){تعقلون

 .(3){من دون الرمحة آهلة يعبدون
أال يكون متناقضًا وال تتلفًا بعضه مع البعض اآلخر، فال :  الرابع

وال حيرم شيالًا مث يبيح ما يماثله من غري علة، يلمر بلمر مث ينقضه بلمر آخر، 
أفذال  }: وال حيرم أمرًا أو جييزه لفرقة مث حيرمه على أخرى قرال تعراىل  

 { ولو كان من عند غري اهلل لوجدوا فيه اختالفًا كثريًا يتدبرون القرآن
(4). 

أن يتضمن الدين ما حيفظ على الناس دينهم وأعراضهم :  اخلامس
وذرياهتم مبا يبرع من األوامر والنرواه  والزواجرر    وأمواهلم وأنفسهم

 .واألخالق اليت حتفظ هذه الكليات اخلم 
أن يكون الدين رمحة للخلق من ظلم أنفسرهم وظلرم   :  السادس

بعضهم لبعض، سواًءا كان هذا الظلم بانتهاك احلقروق، أم باالسرتبداد   
                                                           

 .25سورص األنبياء، اآلية ( 1)
 .151سورص األنعام، اآلية ( 2)
 .45سورص الزخرف، اآلية ( 3)
 .12النساء، اآلية ( 4)
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عن الرمحة الريت  باخلريات، أم بإضالل األكابر لألصاغر، قال تعاىل تربًا 
وملا سذكت عذن   }: ضمنها التوراص اليت أنزهلا على موسى عليه السالم

موسى الغضب أخذ األلواح ويف نسختها هدى ورمحة للذين هم لرهبم 
: ، وقال سبحانه تربًا عن مبعرث عيسرى عليره السرالم    (1){يرهبون

 :، وقال جل ثناؤه عن صاحل عليه السالم(2){ولنجعله آية للناس ورمحة}
، (3) {قال يا قوم أرأيتم أن كنت على بينة من ريب وآتاين منه رمحذة }

وننزل من القرآن ما هو شفاء ورمحذة  }: وقال عز من قائل عن القرآن
 .(4){للمؤمنني

أن يتضمن اهلداية إىل شرع اهلل، وداللة االنسان على مراد :  السابع
: اىل تربًا عن التوراصاهلل منه، وإخباره من أين أتى وإىل أين املصري؟ قال تع

: ، وقال عز شلنه عن االدجيرل (5) {..إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور}
: ، وقال جل ثناؤه عن القرآن الكرمي(6){وآتيناه اإلجنيل فيه هدى ونور}

والدين احلق . (7) {هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق}: الكرمي
ف  األمن والطملنينرة،  هو الذي يتضمن اهلداية إىل شرع اهلل وحيقق للن

                                                           

 .154سورص األعراف، اآلية ( 1)
 .21سورص مرمي، اآلية ( 2)
 .63سورص هود، اآلية ( 3)
 .12سورص االسراء، اآلية ( 4)
 .44سورص املائدص، اآلية ( 5)
 .46سورص املائدص، اآلية ( 6)
 .33سورص التوبة، اآلية ( 7)
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حيث يدفع عنها كل وسوسة، وجييا عن كل تساؤل، وُيبني عن كرل  
 .مبكل

أن يدعو إىل مكارم األخالق واألفعال كالصدق والعردل  :  الثامن
واألمانة واحلياء والعفاف والكرم، وينهى عن سيالها كعقروق الوالردين   

 .ل والفجوروقتل النف  وحترمي الفواحش والكذب والظلم والبغ  والبخ
ما أنزلنذا   طه}: أن حيقق السعادص ملن آمن به قال تعاىل:  التاسع

فطرة }، وأن يكون  متفقًا مع الفطرص السوية (1) {عليك القرآن لتشقى
، متفقًا مع العقل الصرحيح ألن الردين   (2){اهلل اليت فطر الناس عليها

يتناقض الصحيح هو شرع اهلل، والعقل الصحيح هو خلق اهلل، وحمال أن 
 .شرع اهلل وخلقه
يدل على احلق وحيذر من الباطل، ويرشرد إىل اهلردى   :  العاشر

وينفر من الضالل، وأن يدعو الناس إىل صراط مستقيم ال التواء فيره وال  
اعوجاج، قال تعاىل تربًا عن اجلن أهنم حينما اعوا القرآن قال بعضرهم  

موسى مصدقًا ملا بني يديه يا قومنا إنا مسعنا كتابًا أنزل من بعد }: لبعض
، فال يدعوهم إىل ما فيه شقاؤهم (3){يهدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم

، وال (4) {طه ما أنزلنا عليك القذرآن لتشذقى  }: شقاؤهم قال تعاىل
وال تقتلوا أنفسكم إن اهلل كان بكم }: يلمرهم مبا فيه هالكهم قال تعاىل

                                                           

 .. 1،2سورص طه، اآليتان ( 1)
 .30سورص الروم، اآلية ( 2)
 .30سورص االحقاف، اآلية ( 3)
 .1،2سورص طه، اآليتان ( 4)
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أو اللون أو القبيلة قال ، وال يفرق بني أتباعه بسبا اجلن  (1) { رحيمًا
وجعلنذاكم شذعوبًا    يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى}: تعاىل

، (2){وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم إن اهلل علذيم خذبري  
 .فاملعيار املعترب للتفاضل يف الدين احلق هو تقوى اهلل

ق والدين وبعد أن استعرضت الضوابط اليت تفرق هبا بني الدين احل
واستبهدت لذلك مبا جاء يف القرآن الكرمي مما يدل على أن هذه -الباطل 

فمرن   -الضوابط عامة لكل الرسل الصادقني الذين أرسلوا من عنرداهلل 
 .املناسا أن نستعرض أقسام الديانات

                                                           

 .22سورص النساء، اآلية ( 1)
 .13سورص احلجرات، اآلية ( 2)
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 أقسام الديانات 
 : تنقسم الببرية حبسا أدياهنا إىل قسمني 

كاليهود والنصارى واملسرلمني،   قسم هلم كتاب منزل من عند اهلل
فاليهود والنصارى بسا عدم عملهم مبا ورد يف كتبهم، وبسبا اختاذهم 

ُفقدت كتبهم اليت أنزهلا .. الببر أربابًا من دون اهلل، وبسبا تطاول العهد
اهلل على أنبيائهم؛ فكتا هلم األحبار كتبًا اعموا أهنا من عند اهلل، ومرا  

 .انتحال املبطلني وحتريف الغالني ه  من عند اهلل، إمنا ه 
فهو آخر الكتا االهلية عهدًا، ( القرآن العظيم)أما كتاب املسلمني 

إنا }: وأوثقها عقدًا، تكفل اهلل حبفظه؛ ومل يكل ذلك إىل الببر قال تعاىل
، فهو حمفوظ يف الصدور والسطور؛ (1){حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون

ضمنه اهلل اهلدى هلذه الببرية، وجعله حجرة  ألنه الكتاب األخري الذي 
عليهم إىل قيام الساعة، وكتا له البقاء، وهيل له يف كل امان من يقيمون 
حدوده وحروفه، ويعملون ببريعته ويؤمنون به، وسيليت مزيد تفصيل عن 

 .(2)هذا الكتاب العظيم يف فقرص قادمة
كتراب   وقسم لي  هلم كتاب منزل من عند اهلل، وإن كان لديهم

متوارث منسوب إىل صاحا ديانتهم كاهلندوس واجملروس والبروذيني   
 .والكنفوشيسيني وكالعرب قبل مبعث حممد صلى اهلل عليه وسلم

                                                           

 .2ص احلج، اآلية سور( 1)
 .من هذا الكتاب 111-114و100-25: انظر ص( 2)
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وما من أمة إال وهلا علم وعمل حبسا ما تقوم به مصاحل دنيراهم،  
وهذا من اهلداية العامة اليت جعلها اهلل لكل إنسان، بل لكل حيوان، كما 

ان إىل جلا ما ينفعه من األكل والبرب، ودفع ما يضرره،  يهدى احليو
سبح اسم ربذك  }: وقد خلق اهلل فيه حبًا هلذا، وبغضًا هلذا، قال تعاىل
، وقرال موسرى   (1) {األعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى

، وقال اخلليل (2) {ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه مث هدى}: لفرعون
 -، ومن املعلوم لكل عاقل (3) {فهو يهدينالذي خلقين }: عليه السالم

أن أهل امللل أكمل يف العلوم النافعرة، واألعمرال    -له أدىن نظر وتلمل 
الصاحلة، ممن لي  من أهل امللل، فما من خري يوجد عند غري املسلمني من 
أهل امللل إال وعند املسلمني ما هو أكمل منه، وعند أهل األديان مرا ال  

 :ذلك أن العلوم واألعمال نوعانيوجد عند غريهم؛ و
حيصل بالعقل كعلم احلساب والطرا والصرناعة،   : النوع األول 

فهذه األمور عند أهل امللل كما ه  عند غريهم، بل هم فيها أكمل، أما 
ما ال يعلم مبجرد العقل كالعلوم االهلية، وعلوم الديانات فهرذه تتصرة   

ليه أدلة عقلية، والرسل هدوا بلهل األديان، وهذه منها ما يمكن أن يقام ع
 .اخللق وأرشدوهم إىل داللة العقول عليها فه  عقلية شرعية

                                                           

 .3-1سورص األعلى، اآليات ( 1)
 .50سورص طه، اآلية ( 2)
، 4وانظر اجلواب الصحيح فيمن بدل دين املسريح، جرر  . 11سورص البعراء، اآلية ( 3)

 . 21ص
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ما ال يعلم إال خبرب الرسل فهذا ال سبيل إىل حتصريله  : النوع الثاين 
من طريق العقول كاخلرب عن اهلل وأاائه وصفاته وما يف الدار اآلخرص من 

ن شررعه، وخررب األنبيراء    النعيم ملن أطاعه، والعذاب ملن عصاه، وبيا
 .  (1) السابقني مع أممهم وغري ذلك

                                                           

 .211-210، ص4انظر هموع فتاوى شي  االسالم ابن تيمية، جر( 1)
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 حال الديانات القائمة 
أصبحت الديانات العظمى، وصحفها العتيقة، وشرائعها القديمرة  
فريسة العابثني واملتالعبني، ولعبة احملرفني واملنافقني، وعرضرة احلروادث   

بعرث  الدامية واخلطوب اجلسيمة، حا فقدت روحها وشكلها، فلرو  
 .أصحاهبا األولون، وأنبياؤها املرسلون، ألنكروها وجتاهلوها

هموعة من طقوس وتقاليد ال روح فيهرا وال  * أصبحت اليهودية
ديانة ساللية تتصة بقوم وجبرن    -بصرف النظر عن ذلك-حياص، وه  

 .معني، ال حتمل للعامل رسالة، وال لألمم دعوص، وال لإلنسانية رمحة
ديانة يف عقيدهتا األصلية اليت كانت هلا شرعارًا  وقد أصيبت هذه ال

من بني الديانات واألمم، وكان فيها سر شرفها وه  عقيدص التوحيد اليت 
وصى هبا إبراهيم بنيه ويعقوب، فقد اقتب  اليهود كثريًا من عقائد األمم 
الفاسدص اليت جاوروها أو وقعوا حتت سيطرهتا، وكرثريًا مرن عاداهترا    

نية اجلاهلية، وقد اعترف بذلك مؤرخو اليهود املنصرفون،  وتقاليدها الوث
 :ما معناه( دائرص املعارف اليهودية)فقد جاء يف 

إن سخط األنبياء وغضبهم على عبادص األوثان تدل على أن عبادص )
األوثان واآلهلة، كانت قد تسربت إىل نفوس االسرائيليني، وقرد قبلروا   

يضًا يبهد بلن الوثنية كانت فيها معتقدات شركية وخرافية، إن التلمود أ
 .(1)(جاذبية خاصرة لليهرود

                                                           

تلليف السمو أل بن حيىي املغريب، كران يهوديرًا مث   " إفحام اليهود"د من التوسع ينظر ملزي* 
 .أسلم

(1 )Xll. p. 568-69( و 1ص)jewish Encyclpaedia Vol . Xll    
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الذي يبالغ اليهود يف تقديسه، وقد يفضلونه  -بابل (1) ويدل تلمود
على التوراص، وكان متداواًل بني اليهود يف القرن السادس النصراين، ومرا  
اخر به من مناذج غريبة من خفة العقل وسخف القول، واالجتراء علرى  

على ما وصرل إليره    -العبث باحلقائق، والتالعا بالدين والعقلاهلل، و
 اجملتمع اليهودي يف هذا القرن من االحنطاط العقل  وفساد الذوق الرديين 

(2). 
فقد امتحنت بتحريف الغالني، وتلويرل اجلراهلني،   * أما النصرانية

، منذ عصرها األول، وأصبح كرل ذلرك   (3) ووثنية الرومان املتنصرين
فنت حتته تعاليم املسيح العظيمة واختفى نور التوحيد وإخالص ركامًا، د

 .العبادص هلل وراء هذه السحا الكثيفة
يتحدث كاتا نصراين عن مدى تغلغل عقيدص التثليث يف اجملتمرع  

 :املسيح ، منذ أواخر القرن الرابع امليالدي، فيقول
حباء تغلغل االعتقاد بلن االله الواحد مركا من ثالثة أقانيم يف أ)

حياص العامل املسيح  وفكره، منذ الربع األخري للقرن الرابع، ودامت عقيدص 
                                                           

تلليف شي  االسالم ابن " اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح"ملزيد من التوسع ينظر  * 
حتفة األريرا يف  "لليف رمحت اهلل بن خليل اهلندي، وت" إظهار احلق"تيمية رمحه اهلل، و

 .تلليف عبداهلل الترمجان كان نصرانيًا مث أسلم" الرد على عباد الصليا
كلمة تلمود معناها كتاب تعليم ديانة اليهود وآداهبم؛ وه  هموع حرواش وشرروح   ( 1)

 .لعلماء اليهود يف عصور تتلفة( البريعة" )املبنا"لكتاب 
للدكتور روهلنج، وترمجته العربيرة مرن   " اليهودي على حسا التلمود"لتفصيل اقرأ ل( 2)

 .للدكتور يوسف حنا نصراهلل" الكنز املرصود يف قواعد التلمود"يف .الفرنسية
 . 41-40: للمؤلف األورويب البهري درابر ص" الصراع بني الدين والعلم"راجح كتاب ( 3)



 64 

راية معتمدص يف مجيع أحناء العامل املسيح ، ومل يرفع الستار عن تطرور  
 عقيدص التثليث وسرها إال يف النصف الثاين للقرن التاسع عبر املريالدي 

(1). 
سيحية يف ضوء تاري  امل)ويتحدث مؤرخ نصراين معاصر يف كتاب 

عن ظهور الوثنية يف اجملتمع النصراين يف مظراهر تتلفرة   ( العلم املعاصر
وألوان شا، وتفنن النصارى يف اقتباس البرعائر والعرادات واألعيراد    
واألبطال الوثنية من أمم وديانات عريقة يف البررك حبكرم التقليرد أو    

مل تلرق إبرادص    لقد انتهت الوثنية، ولكنها: )فيقول. االعجاب أو اجلهل
كاملة، بل إهنا تغلغلت يف النفوس واستمر كل ش ء فيها باسم املسيحية 
ويف ستارها، فالذين جتردوا عن آهلتهم وأبطاهلم وختلوا عنرهم أخرذوا   
شهيدًا من شهدائهم، ولقبوه بلوصاف اآلهلة، مث صنعوا له متثااًل، وهكذا 

اء احملليني، ومل ينته هذا انتقل هذا البرك وعبادص األصنام إىل هؤالء البهد
القرن حا عمت فيهم عبادص البهداء واألولياء، وتكونت عقيدص جديدص، 
وه  أن األولياء حيملون صفات األلوهيرة، وصرار هرؤالء األوليراء     
والقديسون خلقًا وسطًا بني اهلل واالنسان، وغريت أااء األعياد الوثنيرة  

ي عيد البم  القردمي إىل  ميالد 400بلااء جديدص، حا حتول يف عام 
 .(2) (عيد ميالد املسيح

                                                           

، 14مقال التثليث املقردس، ج  . ثوليكية اجلديديةملخص ما جاء يف دائرص املعارف الكا( 1)
 .225ص

(2 )Rev. Jamecs Houstoin Baxter in the History of Christionity in the 

Light of Modern Knowledge. Glasgow , 1929 p 407 
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أما اجملوس فقد ُعرفوا من قدمي الزمان بعبرادص العناصرر الطبيعيرة    
أعظمها النار، وقد عكفوا على عبادهتا أخريًا، يبنون هلا هياكل ومعابرد،  
وانتبرت بيوت النار يف طول البالد وعرضها، وانقرضت كرل عقيردص   

وتقدي  البم ، وأصبحت الديانة عندهم عبارص وديانة غري عبادص النار 
 .(1)عن طقوس وتقاليد يؤدوهنا يف أمكنة خاصة

آرهتر كرسنت " الدمنارك " إيران يف عهد الساسانيني"يصف مؤلف 
 :سني طبقة رؤساء الدين ووظائفهم فيقول

كان واجبًا على هؤالء املوظفني أن يعبدوا البم  أربع مرات يف )
لك عبادص القمر والنار واملاء، وكانوا ملمورين برلال  اليوم، ويضاف إىل ذ

يدعو النار تنطفئ وأال مت  النار واملاء بعضهما بعضًا، وأال يدعو املعدن 
 .(2) (يصدأ، ألن املعادن عندهم مقدسة

وقد دانوا بالثنوية يف كل عصر وأصبح ذلك شعارًا هلرم، وآمنروا   
" يزدان"أو " أهور مزدا"سمونه، بإهلني اثنني أحد،ا النور أو إله اخلري، وي

وال يزال الصراع بينهما قائمرًا  " أهرمن"والثاين الظالم أو إله البر، وهو 
 .(3) واحلرب دائمة

                                                           

أستاذ األلسرنة  " آرهتر كرسنت سني"لللربوفيسور " إيران يف عهد الساسانيني"اقرأ كتاب ( 1)
تراري   "و. بالدمنارك، واملتخصص يف تاري  إيرران " كوبن هاجن"رقية يف جامعة الب
 .تلليف شاهني مكاريوس اجملوس " إيران

 .155إيران يف عهد الساسانيني ص ( 2)
 .233-113املصدر نفسه باب الدين الزرتبيت ديانة احلكومة، ص ( 3)
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الديانة املنتبرص يف اهلند وآسيا الوسطى فهر  ديانرة    -أما البوذية 
وثنية حتمل معها األصنام حيث سارت، وتبين اهلياكل، وتنصا متاثيرل  

 .(1)ت ونزلتحيث حل" بوذا"
فقد اشتهرت بكثرص املعبودات واآلهلرة،   -دين اهلند  -أما الرب،ية 

وقد بلغت الوثنية أوجها يف القرن السادس امليالدي فبلغ عدد اآلهلرة يف  
، وقد أصبح كل ش ء رائع، وكل ش ء هائل، (2) مليون 330هذا القرن 

هذا العهد،  وكل ش ء نافع، إهلا يعبد، وارتقت صناعة حنت التماثيل يف
 .وتلنق فيها املتلنقون

" تاري  اهلند الوسرطى "اهلندك  يف كتابه " س ، وي، ويد"يقول 
وهو العهد الرذي  ( م641-606)وهو يتحدث عن عهد امللك هرش 
 :يل  ظهور االسالم يف اجلزيرص العربية

كانت الديانة اهلندكية والديانة البوذية وثنيتني سواء بسواء، برل  )
ديانة البوذية قد فاقت الديانة اهلندية يف االغراق يف الوثنيرة،  رمبا كانت ال

بنف  االله، ولكنها بالتدريج جعلت  -البوذية  -كان ابتداء هذه الديانة 
، وقد (Bodhistavas)االله األكرب، مث أضافت إليه آهلة أخرى مثل " بوذا"

                                                           

اذ تاري  احلضارص اهلندية يف جامعة لألستاذ أيبورا توبا، أست" اهلند القديمة"راجع كتاب ( 1)
ملؤلفه جرواهر  ( The Discovery of india" )اكتباف اهلند"اهلند، وكتاب " حيدرآباد"

 . 202-201الل هنرو رئي  واراء اهلند األسبق ص
 ملؤلفره  " اهلندكيرة السرائدص  "، و216، ص3ملؤلفه آر، دت، ج" اهلند القديمة"راجع ( 2)

(LS.S. O.Malley )1-6ص. 
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 (Buddha" )بروذا "بلغت الوثنية أوجها يف اهلند، حا أصبحت كلمرة  
 .يف بعض اللغات البرقية" الصنم"أو " الوثن"مرادفة لكلمة 

ومما الشك فيه أن الوثنية كانت منتبرص يف العامل املعاصر كله، فلقد 
كانت الدنيا كلها من البحر األطلس  إىل احمليط اهلادئ غارقة يف الوثنية، 
 وكلمنا كانت املسيحية والديانات السامية والديانة البوذيرة تتسرابق يف  
 تعظيم األوثان وتقديسها، وكانت كخيل رهان جتري يف حلبة واحردص 

(1). 
إن ": )اهلندكية السائدص: "ويقول هندك  آخر يف كتابه الذي ااه

مل تنته على هذا، فلم تزل تنضم آهلة صغريص يف فترات ( عملية صنع اآلهلة
هم يف عدد كبري، حا أصربح منر  " اجملمع االهل "تارخيية تتلفة إىل هذا 

 .(2)حبد يفوق احلد واالحصاء
هذا شلن الديانات، أما البالد املتمدنة اليت قامت فيها حكومرات  
عظيمة، وشاعت فيها علوم كثريص، وكانت مهد احلضارص والصرناعات  
واآلداب، فقد كانت بالدًا مسخت فيها الديانات، وفقردت أصرالتها   

فيها االحلاد، وكثرر  وقوهتا، وُفِقَد املصلحون، وغاب املعلمون، واستعلن 
فيها الفساد، وتبدلت فيه املعايري، وهان االنسان فيها على نفسه؛ ولرذا  
كثر االنتحار، وتقطعت الروابط األسرية، وتفككت العالئق االجتماعية، 
وغصت فيها عيادات األطباء النفسيني باملراجعني، وقرام فيهرا سروق    

؛ ..ل حنلة مستحدثةاملبعوذين، وجرب االنسان فيها كل متعة، واتبع ك
                                                           

(1 )C.V. Vidya: History of Mediavel Hindu India Vol I (poone 1921) 
 .21-12أليب احلسن الندوي ، ص  -انظر السريص النبوية ( 2)
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رغبة يف إرواء روحه وإسعاد نفسه، وطملنينة قلبه فلم تفلح هرذه املترع   
وامللل والنظريات يف حتقيق ذلك، وسيستمر يف هذا البرقاء النفسر ،   
والعذاب الروح  حا يتصل خبالقه، ويعبده وفق منهجه الذي ارتضراه  

ربه، وابتغى لنفسه وأمر به رسله قال تعاىل موضحًا حال من أعرض عن 
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكًا وحنشره }: اهلدى من غريه

وقال سبحانه وتعاىل تربًا عن أمرن املرؤمنني   . (1) {يوم القيامة أعمى
الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم أولئذك  }: وسعادهتم يف هذه احلياص
سعدوا ففي  وأما الذين}: ، وقال جل ثناؤه(2) {هلم األمن وهم مهتدون

اجلنة خالدين فيها مادامت السموات واألرض إال ما شاء ربك عطذاًء  
 .(3) {غري جمذوذ

لو طبقنا عليها معايري الردين الريت    -غري االسالم-هذه الديانات 
سبقت؛ لوجدناها قد فقدت أكثر تلك العناصر، كما هو واضرح مرن   

 .خالل هذا العرض املوجز عنها
ديان توحيد اهلل، وأشرك أتباعها مرع  وأعظم ما أخلت فيه هذه األ

اهلل آهلة أخرى، كما أن هذه األديان احملرفة ال تقدم للناس شريعة صاحلة 
لكل امان ومكان وحتفظ على الناس دينهم وأعراضهم وذرياهتم وأمواهلم 
ودماءهم، وال تدهلم وترشدهم إىل شرع اهلل الذي أمر به، وال متنح أهلها 

 .ا اشتملت عليه من تناقض وتعارضالطملنينة والسعادص مل
                                                           

 .124سورص طه، اآلية ( 1)
 .12سورص األنعام ، اآلية ( 2)
 .101سورص هود، اآلية ( 3)
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أما االسالم فسيلتيك يف الفصول القادمة ما يبني أنه دين اهلل احلرق  
 .الباق  الذي ارتضاه اهلل لنفسه ورضيه للببرية

ويف ختام هذه الفقرص يناسا أن نعّرف حقيقة النبوص وآيات النبوص، 
رسالة اخلامتة وحاجة الببر إليها، وأن نبني أصول دعوص الرسل وحقيقة ال

 .اخلالدص 
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 حقيقة النبوة 
إن أعظم ما جيا على االنسان أن يعلمه يف هذه احلياص؛ معرفة ربه 
الذي أوجده من عدم، وأسبغ عليه النعم، وإن أعظم غاية خلق اهلل اخللق 

 .ألجلها ه  عبادته وحده سبحانه
ولكن كيف يعرف االنسان ربه حق معرفته؟ وما جيا لره مرن   

لواجبات وكيف يعبد ربه؟ إن االنسان جيد من يعينره علرى   احلقوق وا
نوائا دهره، ويقضى له مصاحله من عالج مرض، وتقدمي دواء، وإعانرة  

ولكنه لن جيد يف سائر الناس من يعّرفه .. على بناء مسكن وما شابه ذلك
بربه، ويبني له كيف يعبد ربه؛ ألن العقول ال يمكن أن تستقل مبعرفة مراد 

؛ إذ العقل الببري أضعف من أن يدرك مراد ببر مثله قبرل أن   اهلل منها
خيربه مبراده، فكيف مبعرفة مراد اهلل، وألن هذه املهمة مقصرورص علرى   
الرسل واألنبياء الذين يصطفيهم اهلل البالغ الرسالة وعلى من بعدهم من 
أئمة اهلدى، ورثة األنبياء، الذين حيملون منهاجهم، ويقتفرون آثرارهم،   

غون عنهم رسالتهم؛ ألن الببر ال يمكن أن يتلقوا عن اهلل مباشررص،  ويبل
وما كان لبشر أن يكلمه اهلل إال }: وهم ال يستطيعون ذلك، قال تعاىل

وحيًا أو من وراء حجاب أو يرسل رسواًل فيوحي بإذنه ما يشاء إنذه  
، فالبد من واسطة وسفري يبلغ عن اهلل شرعه إىل عباده، (1) {علي حكيم

ء السفراء والوسطاء هم الرسل واألنبياء، فيحمل امللك رسرالة اهلل  وهؤال
إىل النيب، فيبلغها الرسول إىل الناس، والحيمل امللك الرساالت إىل النراس  

                                                           

 . 51سورص البورى، اآلية ( 1)
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: مباشرص؛ ألن عامل املالئكة خيتلف عن عامل الناس يف طبيعته، قال تعراىل 
 .(1) {اهلل يصطفى من املالئكة رساًل ومن الناس}

حكمته سبحانه أن يكون الرسول من جن  املرسرل   وقد اقتضت
إليهم؛ ليفقهوا عنه، ويفهموا منه لَتَمُكِنهم من تاطبته ومكاملتره ، ولرو   

، وقال (2) بعث الرسول من املالئكة ملا استطاعوا مواجهته وال األخذ عنه
وقالوا لوال أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكًا لقضي األمر مث ال }: تعاىل

ولو جعلناه ملكًا جلعلنذاه رجذاًل وللبسذنا علذيهم مذا       .ينظرون
وما أرسلنا قبلك من املرسلني إال إهنذم  }: ، وقال سبحانه(3){يلبسون

وقذال الذذين ال   : إىل أن قال.. ليأكلون الطعام وميشون يف األسواق
يرجون لقاءنا لوال أنزل علينا املالئكة أو نرى ربنا لقد اسذتكربوا يف  

 .(4){كبريًا أنفسهم وعتو عتوًا
، (5) {وما أرسلنا من قبلك إال رجااًل نوحي إلذيهم }: قال تعاىل

، (6) {وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبني هلذم }: وقال تعاىل
ويتصف هؤالء الرسل واألنبياء  بكمال العقل، وسالمة الفطرص، والصدق 

ة من كل مرا  يف القول والعمل، واألمانة يف تبليغ ما ُعِهد إليهم، والعصم

                                                           

 .15سورص احلج، اآلية ( 1)
 . 64، ص 3تفسري القرآن العظيم، تلليف أيب الفداء إااعيل بن كثري القرش  جر (2)
 . 1،2سورص األنعام، اآليتان ( 3)
 . 20،21سورص الفرقان، اآليتان ( 4)
 . 43سورص النحل، اآلية ( 5)
 .4سورص إبرهيم، اآلية ( 6)
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يبوه السريص الببرية، وسالمة األبدان مما تنبو عنه األبصار، وتنفر منره  
، وقد اكاهم اهلل يف أنفسهم وأخالقهم، فهم أكمرل  (1) األذواق السليمة

الناس خلقًا، وأاكاهم أنفسًا، وأكرمهم يردًا، مجرع اهلل هلرم مكرارم     
السماحة والكرم األخالق، وحماسن البيم، كما مجع هلم احللم والعلم، و

حا متيزوا يف هذه األخالق بني أقروامهم،  .. واجلود، والبجاعة والعدل
قالوا يا صاحل قد }: -كما أخرب اهلل عنهم-فهؤالء قوم صاحل يقولون له 

، وقال قوم (2) {كنت فينا مرجّوًا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا
بد آباؤنا أو أن نفعل يف أصالتك تأمرك أن نترك ما يع}: شعيا لبعيا

، واشتهر حممد صلى اهلل (3) {أموالنا ما نشاء إنك ألنت احلليم الرشيد
قبل أن تتنزل عليه الرسالة ووصفه ربه " األمني"عليه وسلم يف قومه بلقا 

 .(4) {وإنك لعلى خلق عظيم}: بقوله
فهم خريص اهلل من خلقه، اصطفاهم واختارهم حلمل الرسالة وتبليغ 

إن }: ، وقال تعاىل(5) {اهلل أعلم حيث جيعل رسالته}: نة قال تعاىلاألما
 .(6) {اهلل اصطفى آدم ونوحًا وآل إبراهيم وآل عمران على العاملني

                                                           

د شرليب، ص  ، واالسالم، تلليف أمحر 305-265، ص2انظر لوامع األنوار البهية، ج( 1)
114. 

 .62سورص هود، اآلية ( 2)
 .11سورص هود، اآلية ( 3)
 .4سورص القلم ، األية ( 4)
 . 124سورص األنعام، اآلية ( 5)
 .33سورص آل عمران، اآلية ( 6)



 13 

وهؤالء الرسل واألنبياء وعلى الرغم مما وصفهم اهلل به من صفات 
سامية، وعلى الرغم مما اشتهروا به من صفات عاليرة؛ إال أهنرم ببرر    

ا يعتري سائر الببر فهم جيوعون ويمرضون وينامون ويرلكلون  يعتريهم م
، وقرال  (1){إنك ميت وإهنم ميتذون }: ويتزوجون ويموتون قال تعاىل

، بل (2) {ولقد أرسلنا رساًل من قبلك وجعلنا هلم أزواجًاوذرية}: تعاىل
وإذ  ميكذر  }: رمبا اضطهدوا أو قتلوا أو أخرجوا من ديارهم قال تعاىل

خيرجوك وميكرون وميكذر اهلل   وا ليثبتوك أو يقتلوك أوبك الذين كفر
، ولكن العاقبة والنصر  والتمكني هلم يف الردنيا  (3) {واهلل خري املاكرين

كتذب اهلل  }: وقال سبحانه. (4) {ولينصرن اهلل من ينصره}: واآلخرص
 .(5) {ألغلنب أنا ورسلي إن اهلل قوي عزيز

                                                           

 . 30سورص الزمر، اآلية ( 1)
 .31سورص الرعد، اآلية ( 2)
 .30سورص األنفال، اآلية ( 3)
 . 40سورص احلج، اآلية ( 4)
 . 21سورص اجملادلة، اآلية ( 5)
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 آيات النبوة 
إىل معرفة أشرف العلوم، والقيام بلشررف  ملا كانت النبوص وسيلة 

األعمال وأجلها؛ كان من رمحته سبحانه أن جعل هلؤالء األنبياء عالمات 
وإن كان -تدل عليهم، ويستدل هبا الناس عليهم، ويعرفوهنم من خالهلا 

كل من ادعى دعوص ظهر عليه من القرائن واألحوال ما يبني صردقه إن  
وهذه العالمات كثريص مرن   -ن كاذبًاكان صادقًا، ويفضح كذبه إن كا

 :أ،ها 
أن يدعو الرسول إىل عبادص اهلل وحده وترك عبادص مرا   - 1

 .سواه؛ إذ هذه ه  الغاية اليت من أجلها خلق اهلل اخللق
أن يدعو الناس إىل االيمان به وتصديقه والعمرل  -  2

ا يذ }: برسالته، وأمر اهلل نبيه حممدًا صلى اهلل عليه وسلم أن يقول
 .(1) {أيها الناس إين رسول اهلل إليكم مجيعًا

أن يؤيده اهلل بدالئل متنوعة من دالئل النبوص، ومن هذه  - 3
الدالئل اآليات اليت يليت هبا النيب وال يستطيع قومه أن يردوهرا أو  
يلتوا مبثلها، ومن ذلك آية موسى عليه السالم حينما انقلبت عصاه 

م حينما كان يربئ األكمه واألبرص ثعبانًا، وآية عيسى عليه السال
بإذن اهلل، وآية حممد صلى اهلل عليه وسلم وه  القرآن العظيم على 
الرغم من كونه أمّيًا ال يقرأ وال يكتا إىل غري ذلك مرن آيرات   

 .األنبياء

                                                           

 .151سورص األعراف، اآلية ( 1)
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احلق الواضح البني الذي يليت به األنبيراء  : ومن هذه الدالئل
إنكاره، بل إن هرؤالء   واملرسلون، وال يستطيع خصومهم دفعه أو

 .اخلصوم يعلمون إمنا جاء به األنبياء هو احلق الذي ال يدفع
ومن هذه الدالئل ما اختص اهلل به أنبياءه من كمال األحوال، 

 .ومجيل البمائل، وكرمي اخلصال واألخالق
ومن هذه الدالئل نصر اهلل له على خصومه وإظهار ما يدعو 

 .إليه
هلا مع األصول اليت دعا إليهرا  أن تتفق دعوته يف أصو - 4

 . (1) الرسل واألنبياء
أال يدعو إىل عبادص نفسه أو صرف ش ء من العبرادص   - 5

إليه، وأال يدعو إىل تعظيم قبيلته أو طائفته، وأمر اهلل نبيره حممردًا   
قل ال أقول لكم عنذدي  }: صلى اهلل عليه وسلم أن يقول للناس
إين ملك إن أتبذع إال مذا    خزائن اهلل وال أعلم الغيب وال أقول

 .(2) {يوحى إيّل
أال يطلا من الناس َعَرضًا من أعراض الردنيا مقراباًل    - 6

نوح وهرود وصراحل ولروط    : لدعوته، قال تعاىل تربًا عن أنبيائه
وما اسألكم عليه من أجر إن أجري }: وشعيا أهنم قالوا لقومهم

                                                           

 .213-212، ص4انظر هموع فتاوى شي  االسالم ابن تيمية، ج( 1)
 .50سورص األنعام، اآلية ( 2)
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: وسلم لقومه ، وقال حممد صلى اهلل عليه(1){إال على رب العاملني
 .(2){قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من املتكلفني}

الذين ذكرت لك شيالًا مرن صرفاهتم    -وهؤالء الرسل واألنبياء 
ولقد بعثنا يف كل أمة رسواًل أن }: كثريون، قال تعاىل-ودالئل نبوهتم 

، وقد سعدت هبم الببرية، وحفرل  (3){اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت
تسجيل أخبارهم، وتواتر نقل شرائع دينهم، وأهنا هر  احلرق   التاري  ب

نقل ما أحدثه اهلل هلم مرن نصررهم وإهرالك     -أيضًا-والعدل، وتواتر 
أعدائهم كطوفان قوم نوح، وغرق فرعون، وعذاب قوم لوط، وانتصرار  

فمن عرف ذلك؛ .. حممد صلى اهلل عليه وسلم على أعدائه، وانتبار دينه
وا باخلري واهلدى، وداللة اخللق علرى مرا يرنفعهم ،    علم يقينًا أهنم جاء

وحتذيرهم مما يضرهم، وأوهلم نوح عليه السالم، وآخرهم حممد صلى اهلل 
 .عليه وسلم

                                                           

 .110، 102،121،145،164سورص البعراء ، اآليات ( 1)
 . 16سورص ص، اآلية ( 2)
 . 36سورص النحل، اآلية ( 3)
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 حاجة الناس إىل الرسل 
األنبياء هم رسل اهلل تعاىل إىل عباده يبلغوهنم أوامره، ويببروهنم مبا 

، وحيذروهنم من العذاب املقيم أعد اهلل هلم من النعيم إن هم أطاعوا أوامره
إن هم خالفوا هنيه، ويقصون عليهم أخبار األمم املاضية وما حل هبا مرن  

 .العذاب والنكال يف الدنيا بسبا تالفتها أمر هبا
وهذه األوامر والنواه  االهلية ال يمكن أن تستقبل العقول مبعرفتها؛ 

ريمًا لبين االنسران  ولذلك شرع اهلل البرائع وفرض األوامر والنواه ؛ تك
وتبريفًا هلم وحفظًا ملصاحلهم؛ ألن الناس قد ينسراقون وراء شرهواهتم   
فينتهكون احملرمات ويتطاولون على الناس فيسلبوهنم حقوقهم، فكان من 
احلكمة البالغة أن يبعث اهلل فيهم بني آونة وأخرى رساًل يذكِّروهنم أوامر 

يتلون عليهم املواعظ ويذكرون اهلل، وحيذروهنم من الوقوع يف معصيته، و
هلم أخبار السابقني، فإن األخبار العجيبة إذا طرقت األاراع، واملعراين   
الغريبة إذا أيقظت األذهان، استمدهتا العقول فزاد علمها، وصح فهمها، 
وأكثر الناس ااعًا أكثرهم خواطر، وأكثرهم خواطر أكثررهم تفكررًا،   

فلم يوجرد  . رهم علمًا أكثرهم عماًلوأكثرهم تفكرًا أكثرهم علمًا، وأكث
 .(1) وال منهم يف انتظام احلق بدل  عن بعثة الرسل معدل

                                                           

 .33بوص، تلليف عل  بن حممد املاوردي، ص أعالم الن( 1)
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والرسالة ضرورية يف  -رمحه اهلل-، (1)وقال شي  االسالم ابن تيمية
إصالح العبد يف معاشه ومعاده، فكما أنه ال صالح لره يف آخرتره إال   

اه إال باتباع الرسالة، باتباع الرسالة، فكذلك ال صالح له يف معاشه ودني
فاالنسان مضطر إىل البرع ألنه بني حركتني حركة جيلا هبا ما ينفعره،  
وحركة يدفع هبا ما يضره، والبرع هو النور الذي الذي يبني ما ينفعره  
وما يضره، فهو نور اهلل يف أرضه، وعدله بني عباده، وحصنه الذي مرن  

 . دخله كان آمنًا
ز بني النافع والضار باحل ، فإن ذلرك  ولي  املراد بالبرع التميي

حيصل للحيوانات فإن احلمار واجلمل يفرق ويميز بني البعري والتراب، بل 
التمييز بني األفعال اليت تضر فاعلها يف معاشه ومعاده، واألفعال اليت تنفعه 
يف معاشه ومعاده كنفع االيمان، والتوحيد، والعدل، والرب، واالحسران،  

، والبجاعة، والعلم، والصرب، واألمر باملعروف والنره   واألمانة، والعفة
عن املنكر، وصلة األرحام، وبر الوالدين، واالحسان إىل اجلرريان، وأداء  
احلقوق، وإخالص العمل هلل، والتوكل عليه، واالستعانة به، والرضا مبواقع 
أقداره، والتسليم حلكمه، وتصديقه وتصديق رسله يف كل ما أخربوا بره  

لك مما هو نفع وصالح للعبد يف دنياه وآخرته، ويف ضرد ذلرك   وغري ذ
 . شقاوته ومضرته يف دنياه وآخرته

                                                           

أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم البهري بابن تيمية، ولد عام واحد وسرتني وسرتمائة   ( 1)
وتويف عام مثان وعبرين وسبع مائة من اهلجرص، وهو من كبار علمراء االسرالم لره    

 .مصنفات كثريص نفيسة
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ولوال الرسالة مل يهتد العقل إىل تفاصيل املنافع واملضار يف املعاش، 
فمن أعظم نعم اهلل على عباده، وأشرف مننه عليهم، أن أرسرل إلريهم   

ستقيم، ولوال ذلك لكانوا رسله، وأنزل عليهم كتبه، وبني هلم الصراط امل
مبنزلة األنعام وأشر حااًل منها، فمن َقِبَل رسالة اهلل واستقام عليها فهم من 
خري الربية، ومن ردها وخرج عنها فهو من شر الربية، وأسوأ حااًل مرن  
الكلا واخلنزير وأحقر من كل حقري، وال بقاء ألهل األرض إال بآثرار  

ست آثار الرسل مرن األرض، وامنحرت   الرسالة املوجودص فيهم، فإذا در
 . معامل هداهم؛ أخرب اهلل العامل العلوي والسفل  وأقام القيامة

وليست حاجة أهل األرض إىل الرسول كحاجترهم إىل البرم    
والقمر والرياح واملطر، وال كحاجة االنسان إىل حياتره، وال كحاجرة   

من ذلك وأشد العني إىل ضوئها، واجلسم إىل الطعام والبراب، بل أعظم 
حاجة من كل ما يقدر وخيطر بالبال، فالرسل عليهم الصرالص والسرالم   
وسائط بني اهلل تعاىل وبني خلقه يف أمره وهنيه، وهم السفراء بينه وبرني  
عباده، وكان خامتهم وسيدهم وأكرمهم على ربه حممدًا صلى اهلل عليره  

سالكني، وحجرة  وسلم وعليهم أمجعني فبعثه اهلل رمحة للعاملني، وحجة لل
على اخلالئق أمجعني، وافترض على العباد طاعته وحمبته وتوقريه وتعزيرره  
والقيام بلداء حقوقه، و أخذ العهود واملواثيق بااليمان به واّتَباِعه على مجيع 
األنبياء واملرسلني، وأمرهم أن يلخذوها على من اتبعهم مرن املرؤمنني،   

، وداعيًا إىل اهلل بإذنه وسراجًا منريًا، أرسله بني يدي الساعة ببريًا ونذيرًا
فختم به الرسالة، وهدى به من الضاللة، وعّلم به من اجلهالرة، وفرتح   
برسالته أعينًا عميًا، وآذانًا صمًا، وقلوبًا غلفًا، فلشرقت برسرالته األرض  
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بعد ظلماهتا، وتآلفت هبا القلوب بعد شتاهتا، فلقام به امللرة العوجراء،   
جة البيضاء، وشرح له صدره ووضع عنه واره، ورفع لره  وأوضح به احمل

ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، أرسله صلى اهلل عليره  
وسلم حني فترص من الرسل، ودروس من الكتا، حني حررف الكلرم،   
وبدلت البرائع، واستند كل قوم إىل ظلم آرائهم، وحكموا على اهلل وبني 

أهوائهم، فهدى اهلل به اخلالئق وأوضرح بره   عباده مبقاالهتم الفاسدص و
الطرائق، وأخرج الناس به من الظلمات إىل النور، وميز به برني أهرل   
الفالح وأهل الفجور، فمن اهتدى هبديه اهتدى، ومن مال عن سبيله فقد 

 .     (1)ضل واعتدى، فصلى اهلل وسلم عليه وعلى سائر الرسل واألنبياء
 :نسان إىل الرسالة فيما يل ونستطيع أن نلخص احتياج اال

أنه إنسان تلوق مربوب، والبد أن يتعرف على خالقه،  - 1
ويعرف ماذا يريد منه، وملاذا خلقه، وال يستقل االنسران مبعرفرة   
ذلك، وال سبيل إليه إال من خالل معرفة األنبياء واملرسلني، ومعرفة 

 .ما جاءوا به من اهلدى والنور
جسد وروح، وغذاء اجلسد مرا  أن االنسان مكون من  - 2

تيسر من ملكل ومبرب، وغذاء الروح قرره هلا الذي خلقها، وهو 
الدين الصحيح والعمل الصاحل، واألنبياء واملرسلون جاءوا بالردين  

 .الصحيح، وأرشدوا إىل العمل الصاحل
                                                           

، 12سالم ابن تيميرة رمحره اهلل، جرر   قاعدص يف وجوب االعتصام بالرسالة لبي  اال( 1)
، ص 2من هموع الفتاوى، وانظر لوامع األنوار البهية للسفاريين، جر 102-22ص

261-263 . 
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أن االنسان متدين بفطرته، والبد له من دين يدين به،  - 3
حيحًا، وال سبل إىل الدين الصرحيح  وهذا الدين البد أن يكون ص

 .إال من خالل االيمان باألنبياء واملرسلني وااليمان مبا جاءوا به
أنه حمتاج إىل معرفة الطريق الذي يوصله إىل رضى اهلل  - 4

يف الدنيا، وإىل جنته ونعيمه يف الدار اآلخرص، وهذه طريق ال يرشد 
 .إليها، ويدل عليها إال األنبياء واملرسلون

أن االنسان ضعيف بنفسه، ومتربص به أعداء كثر، من  - 5
شيطان يريد إغواءه، ورفقة سوء تزين له القبيح، ونفر  أمرارص   
بالسوء؛ ولذا فهو حمتاج إىل ما حيفظ به نفسه من كيرد أعدائره،   

 .واألنبياء واملرسلون أرشدوا إىل ذلك وبينوه غاية البيان
اخللق ومعاشرته هلم أن االنسان مدين بطبعه، واجتماعه ب - 6

وإال كانت حياهتم -البد هلا من شرع ليقوم الناس بالقسط والعدل 
وهذا البرع البد أن حيفظ لكل ذي حق حقره   -أشبه حبياص الغابة

دون تفريط وال إفراط، وال يليت بالبررع الكامرل إال األنبيراء    
 .واملرسلون
أنه حمتاج إىل معرفة ما حيقق لره الطملنينرة واألمرن     - 1

النفس ، ويرشده إىل أسباب السعادص احلقيقية وهذا هو ما يرشرد  
 .إليه األنبياء واملرسلون

وبعد بيان حاجة اخللق إىل األنبياء واملرسلني جيدر بنرا أن نرذكر   
 .املعاد ونوضح الرباهني واألدلة الدالة عليه
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 املعذاد 
د كل إنسان يعلم علم اليقني أنه ميت الحمالة، ولكن ما مصريه بعر 

 املوت؟ وهل هو سعيد أم شق ؟
إن كثريًا من البعوب واألمم يعتقدون أهنم سيبعثون من بعد املوت 

-، وهذا األمرر  (1)وحياسبون على أفعاهلم إن خريًا فخري، وإن شرًا فبر 
تقر به العقول السليمة، وتؤيده البرائع االهليرة،   -وهو البعث واحلساب
 :ومبناه على ثالثة أصول

 .مال علم الرب سبحانهتقرير ك - 1
 .تقرير كمال قدرته سبحانه - 2
 . (2)تقرير كمال حكمته سبحانه - 3

وقد تظافرت األدلة النقلية والعقلية على إثباته ومن هذه األدلة مرا  
 :يل 

االستدالل خبلق السموات واألرض على إحياء املروتى   - 1
ض ومل أو مل يروا أن اهلل الذي خلق السموات واألر}: قال تعاىل

يعي خبلقهن بقادر على أن حيي املوتى بلى إنه على كذل شذيء   

                                                           

 .26ص  4انظر اجلواب الصحيح، ج( 1)
 .1-6انظر الفوائد البن القيم، ص( 2)
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أو ليس الذي خلق السذموات واألرض  }: ، وقال تعاىل(1){قدير
 .(2){بقادر على أن خيلق مثلهم بلى وهو اخلالق العليم

االستدال بقدرته على خلق اخللق بغري مثال سابق علرى   - 2
ر على االجياد يكون أقدر قدرته على إعادص اخللق كرص أخرى، فالقاد

وهو الذي يبدؤا اخللق مث }: على االعادص من باب أوىل، قال تعاىل
: ، وقال جرل ثنراؤه  (3){يعيده وهو أهون عليه وله املثل األعلى

قل . وضرب لنا مثاًل ونسي خلقه قال من حيي العظام وهي رميم}
 .(4) {حيييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم

االنسان يف أحسن تقومي هبذه الصرورص املتكاملرة    خلق - 3
بلعضائها وقواها وصفاهتا وما فيها من اللحم والعظرم والعرروق   

فيره  -واألعصاب واملنافذ واآلالت والعلوم واالرادات والصناعات 
 .أعظم دليل على قدرته سبحانه على إحياء املوتى

درتره  االستدالل بإحياء املوتى يف احلياص الدنيا علرى ق  - 4
سبحانه على أحياء املوتى يف الدار اآلخرص، وقد ورد اخلرب هبرذا يف  
الكتا االهلية اليت أنزهلا اهلل على رسله، ومن هذه األخبار إحيراء  
املوتى بإذن اهلل على يد إبراهيم واملسيح عليهم السالم، وغري ذلرك  

 . كثري
                                                           

 .33سورص األحقاف، اآلية ( 1)
 .11سورص ي ، اآلية ( 2)
 . 21سورص الروم، اآلية ( 3)
 . 11،12سورص ي ، اآليتان، ( 4)
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االستدالل بقدرته على أمور تببه احلبر والنبرر  -  5
  -:على إحياء املوتى ومن ذلكبقدرته 
خلق اهلل االنسان من نطفة من مين كانت متفرقة   -أ 

 -ولذا تبترك مجيع األعضاء يف االلتذاذ بالوقراع -يف أحناء البدن 
فيجمع اهلل هذه النطفة من أحناء البدن مث خترج إىل قررار الررحم   

عهرا  فيخلق اهلل منها االنسان؛ فإذًا كانت هذه األجزاء متفرقة فجم
وكّون منها ذلك البخص، فإذا افترقت باملوت مرص أخرى فكيف 

أفرأيتم مذامتنون  }: يمتنع عليه مجعها مرص أخرى، قال عز من قائل
 .  (1) {أأنتم ختلقونه أم حنن اخلالقون

أن بذور النبات على اختالف أشكاهلا إذا وقعت  - ب
العقل  يقتضى يف األرض الندية واستوىل عليها املاء والتراب، فالنظر 

أن يتعفن ويفسد؛ ألن أحد،ا يكف  يف حصول العفونة، ففيهمرا  
مجيعًا أوىل، لكنه ال يفسد بل يبقى حمفوظًا، مث إذا اادادت الرطوبة 
تنفلق احلبة فتخرج منها النبتة، أفال يدل ذلك على قدرص كاملرة،  

فهذا االله احلكيم القادر كيف يعجز عن مجرع  . وحكمة شاملة؟
أأنتم . أفرأيتم ما حترثون}: وتركيا األعضاء؟ قال تعاىل األجزاء

وتذرى  }: ، ونظري ذلك قوله تعاىل(2){تزرعونه أم حنن الزارعون

                                                           

 .51سورص الواقعة، اآلية ( 1)
 .63،64سورص الواقعة، اآليتان ( 2)
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األرض هامدة فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت وربت وأنبتت مذن  
 .(1) {كل زوج هبيج

أن اخلالق القادر العليم احلكيم يتنزه أن خيلق اخللق عبثًا،  - 6
وما خلقنا السذموات واألرض  }: سدى قال جل ثناؤهويتركهم 

وما بينهما باطاًل ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا مذن  
: ، بل خلق خلقه حلكمة عظيمة ولغاية جليلة، قال تعراىل (2) {النار
، فال يليق هبذا االلره  (3){وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون}

أم جنعل }: عصيه قال تعاىلاحلكيم أن يستوي لديه من يطيعه ومن ي
الذين آمنوا وعملوا الصاحلات كاملفسذدين يف األرض أم جنعذل   

؛ لذا كان من كمال حكمته وعظيم قهرره أن  (4){املتقني كالفجار
يبعث اخللق يوم القيامة ليجزي كل إنسان بعمله، فيثيرا احملسرن   

 إليه مرجعكم مجيعًا وعد اهلل حقًا إنذه }: ويعذب املس ء قال تعاىل
يبدؤا اخللق مث يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملذوا الصذاحلات   

 .(5) {بالقسط والذين كفروا هلم شراب من محيم وعذاب أليم

                                                           

 .5سورص احلج، اآلية ( 1)
 . 21سورص ص، اآلية ( 2)
 .56سورص الذاريات، اآلية ( 3)
 .21سورص ص، اآلية ( 4)
والتفسري الكربري،   ،2-6وانظر ملا تقدم الفوائد البن القيم، ص. 4سورص يون ، اآلية ( 5)

 .116-113، ص 2للرااي، جر



 16 

آثار كثريص على الفرد  -يوم البعث والنبور-ولإليمان باليوم اآلخر 
 :  واجملتمع، فمن آثاره

أن حيرص االنسان على طاعة اهلل رغبة يف ثواب ذلرك   - 1
 .بتعد عن معصيته خوفًا من عقاب ذلك اليوماليوم، وي
االيمان باليوم اآلخر فيه تسلية للمؤمن عما يفوته مرن   - 2

 .نعيم الدنيا ومتاعها مبا يرجوه من نعيم اآلخرص وثواهبا
وبااليمان باليوم اآلخر يعلم االنسان أين مصرريه بعرد    - 3

ًا فبرر،  موته، ويعلم أنه مالق جزاء عمله، إن خريًا فخري، وإن شر
وأنه سيوقف للمحاسبة، وسيقتص له ممن ظلمه، وتؤخذ حقروق  

 .العباد منه ملن ظلمهم أو اعتدى عليهم
االيمان باليوم اآلخر يردع االنسان عن ظلم اآلخررين   - 4

وانتهاك حقوقهم، فإذا آمن الناس باليوم اآلخر سلموا مرن ظلرم   
 .بعضهم لبعض وحفظت حقوقهم

جيعل االنسان ينظر إىل الدار الدنيا  االيمان باليوم اآلخر - 5
 .على أهنا مرحلة من مراحل احلياص وليست ه  كل احلياص

” ويرن برت  “ويف ختام هذه الفقرص حيسن أن نستبهد بقرول  
النصراين األمريك ، الذي كان يعمل يف إحدى الكنائ  مث أسلم ووجد 

ت ألساللٍة إنين اآلن أعرف إجابا: )مثرص االيمان باليوم اآلخر، حيث يقول
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من أنا؟ وماذا أريد؟ وملاذا جالت، وإىل : أربعٍة شغلت حيايت كثريًا، وه 
 .(1) (أين مصريي؟

                                                           

 .31هر ص 12/2/1420يف  1122هلة الدعوص السعودية، عدد ( 1)
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 أصول دعوة الرسل 
، (1)اتفق مجيع األنبياء واملرسلني على الدعوص إىل األصول اجلامعرة 

كااليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وبالقدر خريه وشرره  
ته وحده الشريك له، واتباع صراطه وعدم اتباع السربل  وكاألمر بعباد

الفواحش ما ظهر منها وما بطن، : املخالفة، وحترمي األجناس األربعة وه 
. واالمث، والبغ  بغري احلق، واالشراك باهلل وعبرادص األوثران واألصرنام   

وتنزيهه عن الصاحبة والولد والبريك والنظري واملثيل، وأن يقال عليه غري 
وحترمي قتل األوالد، وحترمي قتل النف  بغري حق، والنه  عن الربرا   احلق،

وعن أكل مال اليتيم، واألمر بالوفاء  بالعهود وبالكيل وامليرزان، وبرر   
الوالدين، والعدل بني الناس، والصدق يف القول والعمل، والنرهى عرن   

 .التبذير والكرب، وأكل أموال الناس بالباطل
وإن تباينت  -البرائع كلها يف أصوهلا : )هلل رمحه ا (2)قال ابن القيم

متفقة، مركوا حسنها يف العقول، ولو وقعت على غري ما ه  عليره   -
خلرجت عن احلكمة واملصلحة والرمحة، بل من احملال أن تليت خبالف مرا  

لو اتبع احلق أهواءهم لفسدت السذموات واألرض ومذن   و}أتت به 

                                                           

، ويف 215،216وردت االشارص إىل هذه األصول اجلامعة يف سورص البقررص، اآليرات   ( 1)
ويف سرورص  . 33،، ويف سورص األعراف، اآليرة  151،153سورص األنعام، اآليات 

 .23،31ت االسراء، اآليا
حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرع ، ولد عام واحد وتسعني وستمائة وتويف عام واحرد  ( 2)

 .ومخسني وسبعمائة هجرية، من كبار علماء االسالم، وله مصنفات عظيمة
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رد شريعة أحكم احلاكمني بضد ما ، وكيف جيّوا ذو العقل أن ت(1){فيهن
 .(2) (وردت به

يا أيها الرسل كلوا }: وهلذا كان دين األنبياء واحدًا كما قال تعاىل
وإن هذه أمتكم أمة . من الطيبات واعملوا صاحلًا إين مبا تعملون عليم

شرع لكذم مذن   }: ، وقال عز من قائل(3){واحدة وأنا ربكم فاتقون
ذي أوحينا إليك وما وصينا بذه إبذراهيم   الدين ما وصى به نوحًا وال

 .(4){وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه
بل املقصود بالدين وصول العباد إىل ما خلقوا له من عبادص رهبرم  

، فيبرع هلم من احلقوق ما جيا عليهم القيام هبرا،  (5)وحده الشريك له
غهم هرذه الغايرة؛   ويكفل هلم من الواجبات، ويمدهم بالوسائل اليت تبل

ليتحقق هلم رضى اهلل، وسعادص الدارين وفق منهج إهل  ال يمزق العبد كل 
ممزق، وال يصيا شخصيته بداء الفصام النكد الذي ينته  به إىل التصادم 

 .بني فطرته وروحه والكون من حوله
فجميع الرسل يدعون إىل الدين االهل  الذي يقدم للببرية األساس 

ن به، والبريعة اليت تسري عليها يف حياهتا، فلذا كانرت  العقدي الذي تؤم

                                                           

 .11سورص املؤمنون ، اآلية ( 1)
 ، وانظر اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسريح، 313، ص 2مفتاح دار السعادص، جر( 2)

 .263، ص2، ولوامع األنوار للسفاريين، جر322، ص 4جر
 .51،52سورص املؤمنون ، اآليتان ( 3)
 .13سورص البورى، اآلية ( 4)
 . 6، ص2هموع فتاوى ابن تيمية، جر( 5)
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إنذا  }: التوراص عقيدص وشريعة، وكلف أهلها بالتحاكم إليها، قال تعاىل
أنزلنا التوراة فيها هدى ونور حيكم هبا النبيون الذين أسذلموا للذذين   

، مث جاء املسيح عليه السالم ومعه االدجيل (1){هادوا والربانيون واألحبار
وقفينا }: هدى ونور، ومصدقًا ملا بني يديه من التوراص، قال جل ثناؤهفيه 

على آثارهم بعيسى ابن مرمي مصدقًا ملا بني يديه من التذوراة وآتينذاه   
، مث جاء حممد صلى اهلل عليه وسلم بالبريعة (2){اإلجنيل فيه هدى ونور

قًا ملا برني  اخلامتة وامللة الكاملة، مهمينة على ما قبلها من البرائع، ومصد
وأنزلنا إليك الكتاب باحلق مصدقًا ملا بني }: يديه من الكتا قال تعاىل

يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه فاحكم بينهم مبا أنذزل اهلل وال تتبذع   
، وبني سبحانه وتعاىل أن حممدًا صلى (3){أهواءهم عما جاءك من احلق

ن سبقهم من األنبياء اهلل عليه وسلم واملؤمنني معه آمنوا به كما آمن به م
آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون }: واملرسلني فقال جل ثناؤه

كل آمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله ال نفرق بني أحد من رسله وقالوا 
 .(4){مسعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك املصري

 
 

                                                           

 .44سورص املائدص، اآلية ( 1)
 .46سورص املائدص، اآلية ( 2)
 .41سورص املائدص ، اآلية ( 3)
 . 215ة سورص البقرص ، اآلي( 4)
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 * الرسالة الباقية 
نصررانية واجملوسرية   ما سبق من عرض حال األديان اليهودية وال
يف القررن السرادس    (1)والزرادشتية والوثنية املتنوعة يبني حالة الببررية 

امليالدي، وإذا فسد الدين؛ فسدت األحروال السياسرية واالجتماعيرة    
فعمت احلروب الدامية، وظهر االستبداد، وعاشت الببرية .. واالقتصادية

ة الكفر واجلهل، يف ظالم دام  مطبق، أظلمت ألجله القلوب بسبا ظلم
وتدنست األخالق، وهتكت األعراض، وانتهكت احلقوق، وظهر الفساد 

 -يف ذلك الوقت-يف الرب والبحر، حا لو تلملها عاقل ألدرك أن الببرية 
يف حالة احتضار، وأهنا آذنت بزوال، ما مل يتداركها اهلل مبصلح عظريم  

قهرا، ويهرديها إىل   حيمل مبعل النبوص، وقب  اهلداية؛ لينري للببرية طري
 .سواء السبيل

ويف ذلك الزمان أذن اهلل بلن يبرق نور النبوص اخلالدص مرن مكرة   
املكرمة اليت فيها البيت العظيم، وقد كانت بيالتها مماثلة لسرائر البيالرات   
الببرية من حيث البرك واجلهل والظلم واالستبداد؛ إال أهنا متيزت عرن  

 :غريها مبيزات كثريص منها
بيالة نقية مل تتلثر ببوائا الفلسفات اليونانيرة أو   أهنا - 1

الرومانية أو اهلندية، ومتتع أفرادها بالبيان الرصني، والذهن الوقراد،  
 .والقرائح املبدعة

                                                           

 .تلليف صف  الرمحن املباركفوري" الرحيق املختوم: "ملزيد من التوسع ينظر *
 .52انظر فقرص حال الديانات القائمة يف هذا البحث ص ( 1)
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أهنا تقع يف قلا العامل فه  يف مكان وسط بني أوربرا   - 2
وآسيا وأفريقيا مما يكون سببًا هامًا يف سررعة انتبرار ووصرول    

 .لدص إىل هذه األقطار يف امن يسريالرسالة اخلا
أهنا بلد آمن، حيث إن اهلل محاها عندما هرّم أبرهرة    - 3

بغزوها، ومل تتسلط عليها االمرباطوريات اجملاورص هلا فارس والروم، 
بل أمنت حا جتارهتا يف البمال واجلنوب، وكان ذلك إرهاصرًا  

أو مل }: نعمة فقاللبعثة هذا النيب الكرمي، وقد ذّكر اهلل أهلها هبذه ال
 .(1){منكن هلم حرمًا آمنًا جيىب إليه مثرات كل شيء

أهنا بيالة صحراوية حافظت على كثري مرن البرمائل    - 4
احملمودص كالكرم، وحفظ اجلوار، والغريص على األعراض، إىل غرري  
ذلك من املميزات اليت أّهلتها ألن تكون املكان املالئرم للرسرالة   

 .اخلالدص
ن العظيم، ومن قبيلة قريش اليت اشتهرت بالفصاحة من هذا املكا

اصطفى .. والبالغة، ومكارم األخالق، واليت كان هلا البرف والسؤود
اهلل نبيه حممدًا صلى اهلل عليه وسلم ليكون خامت األنبياء واملرسلني؛ حيث 

م تقريبًا، ونبل يتيمًا، إذ مات 510ولد يف القرن السادس امليالدي عام 
 بطن أمه، مث ماتت أمه وجده ألبيه وعمره حينالذ ست سنني، أبوه وهو يف

فكفله عمه أبو طالا، فنبل الغالم يتيمًا، وظهرت عليه عالمات النبوغ، 
فكانت عاداته وأخالقه وخصاله تتلفة عن عادات قومه، فكان ال يكذب 

                                                           

 .51سورص القصص، اآلية ( 1)
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يف حديثه، وال يؤذي أحدًا، واشتهر بالصدق والعفاف واألمانة، حا 
ن أبناء قومه يلمنونه على أمواهلم الثمينة ويودعونه إياها، وهو كان كثري م

حيافظ عليها كما حيافظ على نفسه وماله، مما جعلهم يلقبونه باألمني، 
وكان حييًا مل يظهر ألحد بدنه عريانًا منذ بلغ، وكان نزيهًا تقيًا يؤمله ما 

فكان يراه يف قومه من عبادص األوثان، وشرب اخلمور، وسفك الدماء، 
يعاشر قومه فيما يرتضيه من أعماهلم، ويعتزهلم حال هوهنم وفسقهم، 

حا إذا قارب األربعني ... وكان ينصر األيتام واأليامى، ويطعم اجلياع
من العمر ضاق ذرعًا مبا حوله من الفساد، وبدأ ينقطع لعبادص ربه، ويسلله 

نزل عليه ملك وبينما هو على هذه احلال إذ . أن يهديه إىل سواء الصراط
من املالئكة بالوح  من ربه، وأمره أن يبلغ هذا الدين للناس، وأن 
يدعوهم إىل عبادص رهبم، َوَتْرِك عبادص ما سواه، وتواصل نزول الوح  عليه 
بالبرائع واألحكام يومًا بعد يوم وسنة بعد سنة، حا أكمل اهلل هذا 

ملت مهمته صلى اهلل الدين للببرية، وأمت عليها النعمة بكماله، فلما ك
عليه وسلم؛ توفاه اهلل، فكان عمره عند موته ثالثًا وستني سنة، منها 

 .أربعون سنة قبل النبوص وثالث وعبرون سنة نبيًا رسواًل 
ومن تلمل أحوال األنبياء ودرس تارخيهم؛ علم علمًا يقينيًا أنه ما من 

مد صلى اهلل عليره  طريق ثبتت هبا نبوص نيب من األنبياء إال وثبتت نبوص حم
 .وسلم هبذا الطريق من باب أوىل

فإذا نظرت كيف نقلت نبوص موسى وعيسى عليهما السالم، علمت 
أهنا نقلت بطريق التواتر، والتواتر الذي نقلت به نبوص حممد صلى اهلل عليه 

 .وسلم أعظم وأوثق، وأقرب عهدًا
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ل هو يف وكذلك التواتر الذي نقلت به معجزاهتم وآياهتم متماثل، ب
حق حممد صلى اهلل عليه وسلم أعظم، ألن آياته كثريص، بل أعظم آياتره  

 .(1)هذا القرآن العظيم الذي ال يزال ينقل نقاًل متواترًا صوتًا وراًا
ومن قارن بني ما جاء به موسى وعيسى عليهما السالم وبني مرا  
جاء به حممد صلى اهلل عليه وسلم من العقيردص الصرحيحة، والبررائع    
احملكمة، والعلوم النافعة علم أهنا مجيعًا تصدر من مبكاص واحردص، هر    

 .مبكاص النبوص
ومن قارن بني أحوال أتباع األنبياء وبني أتباع حممد صلى اهلل عليه 
وسلم علم أهنم كانوا خري الناس للناس، بل هم أعظم أتباع األنبياء أثررًا  

دل، وكرانوا رمحرة   على من بعدهم، فقد نبروا التوحيد، وأشاعوا الع
 .(2)للضعفاء واملساكني

وإن أردت مزيد بيان تستدل به على نبوته صلى اهلل عليه وسرلم؛  
فسلنقل لك الدالئل والعالمات اليت وجدها على بن َربَّن الطربي حينمرا  

 :كان نصرانيًا فلسلم بسببها وهذه الدالئل ه 
موافقًا أنه دعا إىل عبادص اهلل وحده وترك عبادص ما سواه  - 1

 .يف ذلك مجيع األنبياء
 .أنه أظهر آيات بينات ال يليت هبا إال أنبياء اهلل - 2
 .أنه تنبل على حوادث مستقبلية فوقعت كما أخرب عنها - 3

                                                           

 111-114و100-25: انظر الفقرص اخلاصة عن القرآن يف هذا الكتاب، ص( 1)
، وإفحام اليهرود،  201،211، ص 4م ابن تيمية جرانظر هموع فتاوى شي  االسال( 2)

 . 51،52تلليف السموأل املغريب الذي كان يهوديًا فلسلم، ص 
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أنه تنبل على حوادث مجة من حوادث الدنيا َوُدَوِلَهرا   - 4
 .فوقعت كما أخرب

- أن الكتاب الذي جاء به حممد صلى اهلل عليه وسلم - 5
آية من آيات النبوص؛ ألنه أبلغ كتاب، وأنزل اهلل على  -وهو القرآن

رجل أم  ال يقرأ وال يكتا، وحتدى الفصحاء أن يلتوا مبثلره أو  
مبثل سورص منه؛ وألن اهلل تكفل حبفظره، وحفرظ بره العقيردص     

 .الصحيحة، وضّمنه أكمل شريعة، وأقام به أفضل أمة
لبطلت نبوات األنبياء اليت  أنه خامت األنبياء ولو مل يبعث - 6

 .ببرت مببعثه
أن األنبياء عليهم السالم قد تنبلوا به قبل ظهوره بدهر  - 1

طويل، ووصفوا مبعثه وبلده وخضوع األمم وامللوك لره وألمتره،   
 .وذكروا انتبار دينه

أن انتصاره على األمم اليت حاربته أية من آيات النبوص؛  - 1
مث  -وهو كاذب-مرسل من اهلل إذ يستحيل أن يدع  شخص أنه 

يمده اهلل بالنصر والتمكني، وغلبة األعداء، وانتبار الدعوص، وكثرص 
 .األتباع، فإن هذا ال يتحقق إال على يد نيب صادق

ما كان عليه يف نسكه وعفافه وصدقه وحممرود سريته  - 2
 .وسننه وشرائعه؛ فإن هذا ال جيتمع إال يف حق نيب

فهذه خصال نرريص  : )أن ساق هذه البواهد وقال هذا املهتدي بعد
وشواهد كافية، من أدىل هبا وجبت له النبوص، وفاا قدحه، وأفلح حقره،  



 26 

 (ووجا تصديقه، ومن ردها وجحدها خاب سعيه، وخسر دنياه وآخرته
(1) . 

شهادص ملك الروم يف : ويف ختام هذه الفقرص سلسوق لك شهادتني
هلل عليه وسلم، وشهادص منصرر  املاض  حيث كان معاصرًا حملمد صلى ا

 (. جون سنت)إدجليزي معاصر  هو 
ذكر البخاري رمحه اهلل خرب أيب سفيان حينما دعاه : شهادص هرقل 

حدثنا أبو اليمان احلكم بن نافع قال أخربنا شذعيب  : )ملك الروم فقال
عن الزهري قال أخربين عبيد اهلل بن عبداهلل بن عتبة بذن مسذعود أن   

اس أخربه أن أبا سفيان بن حرب أخربه أن هرقل أرسل عبداهلل بن عب
إليه يف ركب من قريش وكانوا جتارًا بالشام، يف املدة اليت كان رسول 

فيها أبا سفيان وكفار قذريش، فذأتوه    (2)اهلل صلى اهلل عليه وسلم ماد
، فدعاهم يف جملسه وحوله عظماء الروم مث دعاهم، ودعا (3)وهم بإيلياء

أيكم أقرب نسبا هبذا الرجل الذي يزعم أنه نيب؟ فقال : بترمجانه، فقال
ادنوه مين وقربوا أصذحابه  : فقال. فقلت أنا أقرهبم نسبا: أبو سفيان

قل هلم إين سائل هذا عن هذذا  : مث قال لترمجانه. فاجعلوهم عند ظهره
الرجل فإن كذبين فكذبوه، قال فواهلل لوال احلياء من أن يأثروا علذي  

                                                           

الدين والدولة يف إثبات نبوص نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم، تلليف عل  بن ربن الطربي ( 1)
 .وما بعدها 263، وانظر االعالم للقرطيب، ص 41ص

ة، وكانت مدهتا عبر سنني، وكانت سنة ست للهجرص، انظرر  أي يف مدص صلح احلديبي( 2)
 .34، ص1فتح الباري، جر

 .بلدص بالبام( 3)
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كيذف نسذبه   : ه، مث كان أول ما سألين عنه أن قالكذبًا لكذبت عن
فهل قال هذا القول منكم أحد : قال. هو فينا ذو نسب: فيكم؟ قلت

: قال. ال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: قال. ال: قط قبله؟ قلت
: قذال . بل ضذعفاؤهم : فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت

فهل يرتد أحد منذهم  : قال. بل يزيدون: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت
فهل كنذتم تتهمونذه   : قال. ال: سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت
. ال: فهل يغدر؟ قلذت : قال. ال: بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت

ومل متكذين كلمذة   : قال. وحنن منه يف مدة ال ندري ما هو فاعل فيها
: قال. نعم: تفهل قاتلتموه؟ قل: قال. أدخل فيها شيئًا غري هذه الكلمة
احلرب بيننا وبينه سجال، ينذال منذا   : فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت

يقول اعبذدوا اهلل وحذده وال   : ماذا يأمركم؟ قلت: قال. وننال منه
تشركوا به شيئًا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصالة والصدق 

ه قل له سألتك عن نسبه فذكرت أن: فقال للترمجان. والعفاف والصلة
فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث يف نسب قومها، وسألتك هذل  

لو كان أحد قذال  : قال أحد منكم هذا القول، فذكرت أن ال، فقلت
هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، وسألتك هل كذان  
من آبائه من ملك فذكرت أن ال، قلت فلو كان من آبائه من ملذك  

لتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل قلت رجل يطلب ملك أبيه، وسأ
أن يقول ما قال، فذكرت أن ال، فقد أعرف أنه مل يكن ليذر الكذذب  
على الناس ويكذب على اهلل، وسألتك أشذراف النذاس اتبعذوه أم    
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ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وسذألتك  
ن حذىت  أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أهنم يزيدون وكذلك أمر اإلميا

يتم، وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذذكرت أن  
ال وكذلك اإلميان حني ختالط بشاشته القلوب، وسألتك هذل يغذدر   
فذكرت أن ال وكذلك الرسل ال تغدر، وسألتك مبا يأمركم فذذكرت  
أنه يأمركم أن تعبدوا اهلل وال تشركوا به شيئًا، وينهاكم عذن عبذادة   

ركم بالصالة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقذًا  األوثان، ويأم
فسيملك موضع قدمي هاتني، وقد كنت أعلم أنه خارج، مل أكن أظن 
أنه منكم، فلو أين أعلم أين أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولذو كنذت   
عنده لغسلت عن قدمه، مث دعا بكتاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

: ي فدفعه إىل هرقل فقرأه فإذا فيذه الذي بعث به دحية إىل عظيم بصر
بسم اهلل الرمحن الرحيم من حممد عبداهلل ورسوله إىل هرقل عظيم الروم 
سالم على من اتبع اهلدى، أما بعد فإين أدعوك بدعاية اإلسالم أسذلم  

. (1)تسلم يؤتك اهلل أجرك مرتني، فإن توليت فإن عليك إمث الرييسذني 
سواء بيننا وبينكم أن ال نعبد إال اهلل ويا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة 

وال نشرك به شيئًا وال يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون اهلل فإن تولوا 
 .(2) (فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون

                                                           

 (.األريسيني)وجاء يف كتاب اجلهاد من صحيح البخاري بلفظ ( 1)
 .1رواه البخاري يف كتاب بدء الوح  باب ( 2)
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بعرد  : حيث يقول: شهادص املنصر االدجليزي املعاصر جون سنت 
موع، االطالع املتواصل على تفاصيل االسالم ومبادئه يف خدمة الفرد واجمل

وعدالته يف إقامة اجملتمع على أس  من املساواص والتوحيد، وجدتين اندفع 
أن  -من يومها -إىل االسالم بكل عقل  وروح ، وعاهدت اهلل سبحانه 

 .أكون داعية لإلسالم مببرًا هبديه يف كل البقاع
وقد توصل إىل هذا اليقني بعد دراسته للنصرانية وتعمقره فيهرا؛   

ا على كثري من األساللة اليت تدور يف حياص الناس؛ فبردأ  فوجد أهنا ال جتي
يداخله البك، مث درس البيوعية والبوذية فلم جيد فيهما ضالته، مث درس 

 .(1)االسالم وتعمق فيه فآمن به ودعا إليه

                                                           

  .312، ص2الدين الفطري األبدي ، تلليف ، مببر الطرااي احلسيين، جر( 1)
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 ختم النبوة 
تبني لك فيما سبق حقيقة النبوص، وأعالمها وآياهتا، ودالئل نبوص نبينا 

ه وسلم، وقبل احلديث عن ختم النبوص فالبد أن تعلرم  حممد صلى اهلل علي
 :أن اهلل سبحانه وتعاىل ال يرسل رسواًل إال ألحد األسباب التالية 

أن تكون رسالة النيب خاصة بقوم ومل يؤمر هذا الرسرول أن   - 1
يبلغ رسالته إىل األمم اجملاورص فريسل اهلل رسواًل آخر برسالة خاصرة إىل  

 .أمة أخرى
كون رسالة النيب املتقدم قد اندرست، فيبعرث اهلل  أن ت - 2

 .نبيًا جيدد للناس دينهم
أن تكون شريعة النيب املتقدم صاحلة لزماهنرا، وغرري    - 3

مناسبة لألامنة الالحقة فيبعث اهلل رسواًل حيمل رسرالة وشرريعة   
تناسا الزمان واملكان، وقد اقتضت حكمته سربحانه أن يبعرث   

سلم برسالة عامة ألهل األرض، مناسبة لكل حممدًا صلى اهلل عليه و
امان ومكان، وحفظها من أيدي التغيري والتبديل؛ لتبقى رسرالته  
حية حييا هبا الناس، نقية من شوائا التحريف والتبديل، وألجرل  

 .(1) ذلك جعلها اهلل خامتة الرساالت
 وإن مما خص اهلل به حممدًا صلى اهلل عليه وسلم أنه خامت األنبياء فال
نيب بعده؛ ألن اهلل أكمل به الرساالت، وختم به البرائع، وأمت به البنراء،  

احلجر : أما قرأمت قط يف الكتا: )وحتقق بنبوته ببارص املسيح به حيث قال
                                                           

، ص 2، ولوامرع األنروار البهيرة، جرر    156انظر ملا سبق العقيدص الطحاوية، ص ( 1)
 .64، ومبادئ االسالم، ص 262،211
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، وقد اعتررب القر    (1)(الذي رفضه البناءون هو قد صار رأسًا للزاوية
ول حممرد  هذا النص موافقًا لقر  -الذي أسلم فيما بعد  -إبرهيم خليل 

إن مثل  ومثل األنبياء من قبل  كمثرل  : )صلى اهلل عليه وسلم عن نفسه
رجل بىن بيتًا فلحسنه وأمجله إال موضع لبنة من ااوية، فجعرل النراس   

فلنرا  : هال وضعت هذه اللبنة، قال: يطوفون به، ويعجبون له، ويقولون
 .(2)(اللبنة، وأنا خامت النبيني

الذي جاء به حممد صرلى اهلل   وألجل ذلك جعل سبحانه الكتاب
عليه وسلم مهيمنًا على الكتا السابقة، وناسخًا هلا، كما جعل شرريعته  
ناسخة لكل البرائع املتقدمة، وتكفل اهلل حبفظ رسالته؛ َفُنِقَلرْت نقراًل   
متواترًا، حيث نقل القرآن الكرمي نقاًل متواترًا صوتًا وراًا، كما ُنِقَلرْت  

 نقرررراًل متررررواترًا،  سررررنته القوليررررة والفعليررررة
ونقل التطبيق الفعل  لبرائع هذا الدين وعباداته وسننه وأحكامره نقراًل   

 .متواترًا
ومن اطلع على دواوين السريص والسنة علم أن صحابته رضوان اهلل 
عليهم قد حفظوا للببرية سائر أحواله صلى اهلل عليه وسلم ومجيع أقواله 

ذكره له سبحانه واستغفاره، وكرمه وأفعاله، فنقلوا عبادته لربه وجهاده و

                                                           

 .42:  21إدجيل ما ( 1)
انظر حممد صلى اهلل عليه وسلم يف التوراص واالدجيل والقرآن، تلليف املهتدي إبراهيم خليل ( 2)

واللفرظ لره،    11ب املناقا، باب واحلديث أخرجه البخاري يف كتا. 13أمحد ص 
من حديث أيب هريرص مرفوعرًا، وهرو يف    2216ومسلم يف كتاب الفضائل حديث 

 .256،312، ص 2املسند، ج



 102 

وشجاعته، ومعاشرته ألصحابه وللوافدين عليه، كما نقلوا فرحه وحزنه، 
فرإذا  .. وظعنه وإقامته، وصفة ملكله ومبربه وملبسه، ويقظته ومنامره 

-استبعرت ذلك؛ أيقنت أن هذا الدين حمفوظ حبفظ اهلل له، وعلمرت  
اهلل سربحانه أخربنرا أن هرذا     أنه خامت األنبياء واملرسلني؛ ألن -حينالذ

ما كان حممد أبا أحذد مذن   }: الرسول هو خامت األنبياء فقال سبحانه
، وقال صلى اهلل عليه وسلم (1){رجالكم ولكن رسول اهلل وخامت النبيني

 .(2) (وأرسلت إىل اخللق كافة، وختم يب النبيون: )عن نفسه
وأركانره  وهذا آوان التعريف باالسالم وبيان حقيقته ومصرادره  

 .ومراتبه
 :معىن كلمة اإلسالم 

إذا راجعت معاجم اللغة، علمت أن معىن كلمرة االسرالم هرو    
االنقياد  واخلضوع واالذعان واالستسالم واالمتثال ألمر اآلمر وهنيه بال "

، وقد اى اهلل الدين احلق االسالم ألنه طاعة هلل وانقياد ألمرره  "اعتراض
ه سبحانه وتصديق خربه وااليمران بره،   بال اعتراض، وإخالص العبادص ل

وأصبح اسم االسالم َعَلمًا على الدين الذي جاء به حممد صلى اهلل عليره  
 .وسلم

                                                           

 .40سورص األحزاب ، اآلية ( 1)
، ورواه مسلم يف كتاب املسراجد  411،412، ص  2رواه االمام أمحد يف مسنده، ج ( 2)

 .523واللفظ له حديث 
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 :1*التعريف باإلسالم 
ملاذا ا  الدين باالسالم؟ إن مجيع مرا يف األرض مرن تتلرف    
الديانات، قد ايت بلاائها، إما نسبة إىل اسم رجل خراص، أو أمرة   

، وتسمت البوذية على اسم "النصارى"رانية أخذت ااها من معينة، فالنص
، واشتهرت الزرادشتية هبذا االسم ألن مؤسسها وحامرل  "بوذا: "بانيها

، وكذلك ظهرت اليهودية بني ظهراين قبيلة تعرف "ارادشت"لوائها كان 
إال االسالم، فإنه ال ينتسا إىل . ، فسميت باليهودية، وهلم جرا"بيهوذا"

وال إىل أمة بعينها، وإمنا يدل ااه على صفة خاصة يتضمنها رجل خاص، 
معىن كلمة االسالم، ومما يظهر من هذا االسم أنه ما عين بإجياد هذا الدين 
وتلسيسه رجل من الببر، ولي  خاصًا بلمة معينة دون سائر األمم، وإمنا 
غايته أن حيل  أهل األرض مجيعًا بصفة االسالم، فكل من اتصف هبرذه  

صفة، من غابر الناس وحاضرهم فهو مسلم، ويكون مسلمًا كل مرن  ال
 .سيتحلى هبا يف املستقبل
 :حقيقة اإلسالم 

من املعلوم أن كل ش ء يف هذا الكون، منقاد لقاعدص معينة، وسنة 
ثابتة، فالبم  والقمر والنجوم واألرض مسخرات حتت قاعدص مطردص، 

و قيد شعرص، حا إن االنسران  ال قبل هلا باحلراك عنها واخلروج عليها ول
نفسه إذا تدبرت شلنه تبني لك أنه مذعن لسنن اهلل إذعانًا تامًا، فال يتنف  

                                                           

. تلليف البي  محود بن حممد الالحرم " مبادئ االسالم"لتوسع ينظر كتاب ملزيد من ا *  
 .تلليف إبراهيم حرب" دليل تتصر لفهم االسالم"وكتاب 
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وال حي  حاجته إىل املاء والغذاء والنور واحلرارص إال وفقًا للتقدير االهلر   
اهلل املنظم حلياته، وتنقاد هلذا التقدير مجيع أعضائه، فالوظائف اليت تؤديها 

 .ء ال تقوم هبا إال حبسا ما قرر اهلل هلاهذه األعضا
فهذا التقدير البامل، الذي يستسلم له وال ينفك عن طاعته شر ء  
يف هذا الكون، من أكرب كوكا يف السماء، إىل أصغر ذرص من الرمل يف 

فإذا كان كرل شر ء يف   . األرض، هو من تقدير إله ملك جليل مقتدر
ير، فإن العامل كله مطيع لذلك امللك السموات وما بينهما منقادًا هلذا التقد

املقتدر الذي وضعه، ومتبع ألمره، ويتبني من هذه الوجهة، أن االسرالم  
ألن االسالم معناه االنقياد واالمتثال ألمر اآلمر وهنيره  . دين الكون أمجع

فالبم  والقمرر واألرض مستسرلمة،   . بال اعتراض كما عرفت آنفًا
واحلرارص مستسلمة، والبجر واحلجر واألنعام  واهلواء واملاء والنور والظالم

مستسلمة، بل إن االنسان الذي ال يعرف ربه وجيحد وجروده وينكرر   
آياته، أو يعبد غريه، ويبرك به سواه، هو مستسلم من حيث فطرته اليت 

 .فطر عليها
إذا أدركت هذا فتعال ننظر يف أمر االنسان، فستجد أن االنسران  

 :يتنااعه أمران
الفطرص اليت فطر اهلل عليها االنسان من االستسالم هلل وحمبة : األول 

التعبد له، والتقرب إليه، وحمبة ما حيبه اهلل من احلق واخلرري والصردق،   
وبغض ما يبغضه اهلل من الباطل والبر واجلور والظلم، وما يتبع ذلك من 
 دواع  الفطرص من حمبة املال واألهل والولد، والرغبة يف األكل والبررب 

 .والنكاح، وما يتطلبه ذلك من قيام أعضاء اجلسم بوظائفها الالامة هلا
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مبيالة االنسان واختياره وقد أرسل اهلل إليه الرسل وأنرزل  : الثاين 
الكتا ليميز بني احلق والباطل واهلدى والضالل واخلري والبر، وأمرده  
ري بالعقل والفهم ليكون على بصريص يف اختياره؛ فإن شاء سلك طريق اخل

فقاده إىل احلق واهلدى وإن شاء  سلك سبل البرر فقادتره إىل البرر    
 .والبوار

فإذا نظرت إىل االنسان باعتبار األمر األول وجدته هبرواًل علرى   
االستسالم، مفطورًا على التزامه وال حميد له عنه شلنه شلن غرريه مرن   

 .املخلوقات
خيتار ما يباء فإما  وإذا نظرت إليه باعتبار األمر الثاين وجدته تتارًا

 . (1){إما شاكرًا وإما كفورًا}أن يكون مسلمًا وإما يكون كافرًا 
 :ولذا جتد الناس على نوعني 

إنسان يعرف خالقه، ويؤمن به ربًا ومالكًا وإهلا يعبده وحده، ويتبع 
كما هو مفطور على االستسالم لربه ال حميد . شريعته يف حياته االختيارية

ديره، وهذا هو املسلم الكامل الذي قد استكمل إسرالمه،  له عنه تابع لتق
وقد أصبح علمه صحيحًا؛ ألنه عرف اهلل خالقه وبارئه الذي أرسل إليره  
الرسل وأواله قوص العلم والتعلم، وأصبح عقله صحيحًا ورأيه سديدًا؛ ألنه 
أعمل فكره مث قضى أال يعبد إال اهلل الذي أكرمه  مبوهبة الفهم والرأي يف 

مور، وأصبح لسانه صحيحًا ناطقًا باحلق ألنه ال يقرر اآلن إال بررب   األ
فكلن حياته ما .. واحد هو اهلل تعاىل الذي أنعم عليه بقوص النطق والكالم

                                                           

 .3سورص االنسان، اآلية ( 1)
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بق  فيها اآلن إال الصدق؛ ألنه منقاد لبرع اهلل فيما له اخلريص فيره مرن   
ارف أمره، وامتدت بينه وبني سائر املخلوقات يف الكرون آصررص التعر   

والتآن ، ألنه ال يعبد إال اهلل احلكيم العليم، الذي تعبده وتذعن ألمرره  
 .وتنقاد لتقديره املخلوقات كلها وقد سخرها من أجلك أيها األنسان

 :حقيقة الكفر 
وبإاائه إنسان آخر، ولد مستسلمًا وعاش مستسلمًا طول حياتره،  

ومل يرؤمن   من غري أن يبعر باستسالمه أو يفطن له، ومل يعرف ربره، 
ببرعه، ومل يتبع رسله، ومل يستخدم ما منحه اهلل من العلم والعقل ليعرف 

فلنكر وجوده، واستكرب عن عبادته، وأىب . من خلقه، وشق اعه وبصره
أن ينقاد لبرع اهلل فيما أويت فيه حق التصرف واالختيار من أمور حياته 

حدانيته، وهذا هرو  أو أشرك به غريه، وأىب أن يؤمن بآياته الدالة على و
كفرر  : ذلك بلن معىن الكفر هو الستر والتغطية واملواراص، يقال. الكافر

ألنه " كافر"درعه بثوبه إذا غطاها به ولبسه فوقها، فيقال ملثل هذا الرجل 
وقد علمت أنه ما ولرد  . ستر  فطرته وغطاها بغطاء من اجلهل والسفاهة
. ه إال طبقًا لفطرص االسالمإال على فطرص االسالم، وال تعمل أعضاء جسد

وال تسري الدنيا حوله بلسرها إال على سنن االستسالم، ولكنره غطرى   
حبجاب مستور من اجلهل والسفاهة، وتوارت عن بصريته فطرص الردنيا  
وفطرص نفسه، فتراه ال يستخدم قواه الفكرية والعلمية إال فيمرا خيرالف   

 .فيما يبطلها فطرته، وال يرى إال ما يناقضها، وال يسعى إال
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ولك أن تقدر اآلن بنفسك ما  ارتك  فيه الكافر مرن الضرالل   
 .(1)البعيد والغ  املبني

وهذا االسالم الذي يطلا منك أن متتثله لي  باألمر العسري، برل  
هو يسري على من يسره اهلل عليه، فاالسالم هو ما سار عليه هذا الكرون  

، وهرو  (2){وكرهًا وله أسلم من يف السموات واألرض طوعًا}: كله
، وهو إسرالم  (3){إن الدين عند اهلل اإلسالم}: دين اهلل كما قال تعاىل

فإن حاجوك فقل أسلمت وجهذي هلل  }: الوجه هلل كما قال جل ثناؤه
: ، وقد بني النيب صلى اهلل عليه وسلم معىن االسالم فقرال (4){ومن اتبعن

، (5)(كاة املفروضةأن تسلم قلبك هلل، وأن تويل وجهك هلل، وتؤيت الز)
أن يسرلم  : ما االسالم؟ قال: وسلل رجل الرسول صلىاهلل عليه وسلم)

أي االسرالم  : قرال . قلبك هلل، وأن يسلم املسلمون من لسانك ويدك
أن تؤمن براهلل ومالئكتره   : وما االيمان؟ قال: قال. االيمان: أفضل؟ قال

صلى اهلل عليه  وكما قال رسول اهلل. (6)(وكتبه ورسله والبعث بعد املوت
اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهلل، وأن حممذدًا رسذول اهلل،   : )وسلم

                                                           

 .3،4مبادئ االسالم ص ( 1)
 .13سورص آل عمران، اآلية ( 2)
 .12سورص آل عمران، اآلية ( 3)
 .20سورص آل عمران، اآلية ( 4)
 .311، ص1، وابن حبان، جر3، ص5رواه االمام أمحد جر( 5)
، 52، ص1، وقال اهليثم  يف اجملمع جر114، ص4رواه االمام أمحد يف مسنده، جر( 6)

انظر رسالة فضل االسالم لإلمام . رواه أمحد والطرباين يف الكبري بنحوه، ورجاله ثقات
 .  1حممد بن عبدالوهاب رمحه اهلل، ص 
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وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج البيت إن استطعت 
 .(2) (املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده: )، وقوله(1) (إليه سبياًل

ينًا غريه، ال مرن  وهذا الدين وهو دين االسالم الذي ال يقبل اهلل د
األولني وال من اآلخرين، فإن مجيع األنبياء على دين االسالم، قرال اهلل  

واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قذوم إن كذان   }: تعاىل عن نوح
: إىل قولره  كرب عليكم مقامي وتذكريي بآيات اهلل فعلى اهلل توكلذت 

إذ }: برراهيم ، وقال جل ثناؤه عن إ(3){وأمرت أن أكون من املسلمني
، وقال عز شرلنه عرن   (4){قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العاملني

وقال موسى ياقوم إن كنتم آمنتم باهلل فعليه توكلوا إن كنتم }: موسى
وإذ أوحيت إىل احلواريني أن آمنوا }: ، وقال يف خرب املسيح(5){مسلمني

 . (6){آمنوا يب وبرسويل قالوا آمنا وأشهد بأننا مسلمون
يستمد تبريعاته وعقائده وأحكامه مرن   -االسالم  -دين وهذا ال
 .وسلذكر لك نبذص تتصرص عنهما -القرآن، والسنة-الوح  االهل  

                                                           

 .1يف كتاب االيمان، حديثرواه مسلم ( 1)
رواه البخاري يف كتاب االيمان، باب املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده، واللفظ ( 2)

 .32له، ومسلم يف صحيحه يف كتاب االيمان، حديث
 .11،12سورص يون ، اآليتان ( 3)
 .131سورص البقرص ، اآلية ( 4)
 .14سورص يون ، اآليتان ( 5)
 . من سورص املائدص 111، واآلية 110-102التدمرية، ص ( 6)
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 أصول اإلسالم ومصادره 
اعتاد أتباع األديان الباطلة وامللل الوضعية أن يقدسوا كتبًا متوارثة 

 مرن  فيهم، كتبت يف أامنة غابرص، وقد ال يعلم حقيقة من كتبرها، وال 
ترمجها، وال يف أي امن كتبت، إمنا كتبها أناس يعتريهم ما يعترى الببر 

 .من الضعف والنقص واهلوى والنسيان
أما االسالم فإنه يتميز عن غريه حيث يعتمد على املصردر احلرق   

 :القرآن والسنة وفيما يل  تعريف موجز هبما( الوح  االهل )
السالم هرو ديرن اهلل،   علمت فيما سبق أن ا: القرآن العظيم  -أ 

وألجل ذلك أنزل اهلل القرآن على رسوله حممد صلى اهلل عليه وسلم هدى 
للمتقني، ودستورًا للمسلمني، وشفاًء لصدور الذين أراد اهلل هلم البفاء، 
ونرباسًا ملن أراد اهلل هلم الفالح والضياء، وهو مبتمل على أالصول اليت 

كن القرآن بدعًا من الكتا، كما مل ، ومل ي(1)بعث اهلل من أجلها الرسل
يكن حممد صلى اهلل عليه وسلم بدعًا من الرسل؛ فقد أنرزل اهلل علرى   
إبراهيم صحفًا، وأكرم موسى بالتوراص، وداود بالزبور، وجراء املسريح   

وهذه الكتا وح  من اهلل أوحاه إىل أنبيائه ورسله، ولكن هذه . باالدجيل
واندرس معظمها، ودخلرها التحريرف    الكتا املتقدمة ُفِقد كثري منها،

 .والتبديل
أما القرآن العظيم فقد تكفل اهلل حبفظه، وجعله مهيمنًا وناسخًا ملا 

وأنزلنا إليك الكتاب باحلق مصدقًا ملا بني }: سبقه من الكتا قال تعاىل

                                                           

 .316السنة ومكانتها يف التبريع االسالم ، تلليف مصطفى السباع ، ص ( 1)
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، ووصفه الذي أنزله بلنه تبيانًا لكرل  (1){بديه من الكتاب ومهيمنًا عليه
، وأنه (2){ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء}: ؤهش ء فقال جل ثنا

فقد جاءكم بينة من ربكذم وهذدى   }: هدى ورمحة فقال عز من قائل
إن هذا القرآن يهدي لليت هي }: ، وأنه يهدي لليت ه  أقوم(3){ورمحة
 .، فهو يهدي الببرية ألقوم سبيل يف كل شلن من شؤون حياهتا(4){أقوم

ضمن آيرات   -مد صلى اهلل عليه وسلم وهذا القرآن آية باقية حمل
فقد كانت آيات األنبياء السابقني ومعجرزاهتم   -باقيات إىل يوم القيامة

 .تنته  بانتهاء حياهتم، أما هذا القرآن فقد جعله اهلل حجة باقية
وهو احلجة البالغة، واآلية الباهرص حتدى اهلل الببر أن يلتوا مبثله، أو 

واحدص من سوره، فعجزوا على الرغم من أنه بعبر سور مثله، أو بسورص 
يتكون من حروف وكلمات، واألمة اليت أنزل عليها ه  أمة الفصراحة  

أم يقولون افتراه قل فأتوه بسورة مثله وادعذوا  }: والبالغة، قال تعاىل
 . (5){من استطعتم من دون اهلل إن كنتم صادقني

تضرمن أخبرارًا   ومما يبهد هلذا القرآن أنه وح  من عند اهلل، أنه 
كثريص عن األمم السابقة، وتنبل عن حوادث مستقبلية وقعت كما أخررب،  
وذكر من الرباهني العلمية الب ء الكثري مما مل يتوصل العلماء إىل بعضه إال 

                                                           

 . 41سورص املائدص ، اآلية ( 1)
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أنه وح  من عنرداهلل أن   -أيضًا-ومما يبهد هلذا القرآن . يف هذا العصر
ه مثله ومل ينقل عنه ما يباهبه النيب الذي أنزل عليه هذا القرآن مل يعهد عن

قل لو شاء اهلل ما تلوته عليكم وال أدراكم }: قبل تنزل القرآن قال تعاىل
، بل كان أميًا ال يقرأ (1){به فقد لبثت فيكم عمرًا من قبله أفال تعقلون

وال يكتا ومل يتردد على شي ، ومل جيل  إىل معلم ومع ذلك يتحردى  
وما كنت تتلو من قبله من كتاب وال }: ثلهالفصحاء والبلغاء أن يلتوا مب

، وهذا الرجل األم  الذي وصف (2){ختطه بيمينك إذًا الرتاب املبطلون
يف التوراص واالدجيل بلنه أم  ال يقرأ وال يكتا يليت إليه أحبرار اليهرود   

يسللونه عما خيتلفون  -الذين لديهم بقايا من التوراص واالدجيل-والنصارى 
ليه فيما يتباجرون فيه، قال تعاىل موضرحًا خرربه يف   فيه، وحيتكمون إ
الذين يتبعون الرسول النيب األمي الذذي جيدونذه   }: التوراص واالدجيل

مكتوبًا عندهم يف التوراة واإلجنيل يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر 
، وقال تعاىل مبينًا سرؤال  (3){وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث

يسألك أهل الكتاب أن }: ارى حملمد صلى اهلل عليه وسلماليهود والنص
ويسألونك عذن  }: ، وقال جل ثناؤه(4){تنزل عليهم كتابًا من السماء

، وقرال  (1){ويسألونك عن ذي القذرنني }: ، وقال سبحانه(5){الروح
                                                           

 .16آلية سورص يون ، ا( 1)
 . 41سورص العنكبوت اآلية ( 2)
 .  151سورص األعراف، اآلية ( 3)
 .  153سورص النساء اآلية ( 4)
 .  15سورص االسراء اآلية ( 5)
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إن هذا القرآن يقص على بين إسرائيل أكثر الذين هم فيذه  }: سبحانه
 . (2){خيتلفون

لق  إبراهيم فيلب  يف إطروحة الدكتوراص النيل مرن  ولقد حاول ا
القرآن فعجز عن ذلك وقهره القرآن حبججه وبراهينه ودالئلره فرلعلن   

 .(3)عجزه، واستسلم خلالقه وأعلن اسالمه
وحينما أهدى أحد املسلمني نسخة ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل 

نفسره،   الدكتور األمريك  جفري النغ وجد أن هذا القررآن خياطرا  
إن : )وجييا على أساللته، ويزيل احلوجز اليت بينه وبني نفسه، برل قرال  

، كيرف ال؟  (4) (الذي أنزل القرآن كلنه يعرفين أكثر مما أعرف نفسر  
أال يعلم }والذي أنزل القرآن هو الذي خلق االنسان، وهو اهلل سبحانه، 

القررآن   مث كانت قراءته لترمجة معاين. (5){من خلق وهو اللطيف اخلبري
 . الكرمي سببًا يف إسالمه وتلليفه هلذا الكتاب الذي نقلت لك منه

والقرآن العظيم شامل لكل ما حيتاج إليه الببر، فهو شامل ألصول 
ما فرطنذا  }: القواعد والعقائد واألحكام واملعامالت واآلداب قال تعاىل

                                                                                                                                        

 .13سورص الكهف اآلية ( 1)
 .  16سورص النمل، اآلية ( 2)
 .   أمحد انظر املستبرقون واملببرون يف العامل العريب واالسالم ، تلليف إبراهيم خليل( 3)
منذر العبس  نبر دار الفكرر،  . جفري النغ ترمجة د.الصراع من أجل االيمان، تلليف د( 4)

 . 34ص 
 .  14سورص تبارك، اآلية ( 5)
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ه ، ففيه الدعوص إىل توحيد اهلل، وذكرر أاائر  (1){يف الكتاب من شيء
وصفاته وأفعاله، ويدعو إىل صحة ما جاء به األنبياء واملرسلني، ويقررر  
املعاد واجلزاء واحلساب ويقيم احلجج والرباهني على ذلك، ويذكر أخبار 
األمم املاضية وما حل هبا من املثالت يف الدنيا، وما ينتظرهم من العذاب 

 . والنكال يف اآلخرص
الب ء الكثري مما يدهش العلماء،  وفيه من اآليات والدالئل والرباهني

ويناسا كل عصر، وجيد فيه العلماء والباحثون ضالتهم، وسلذكر لرك  
 :ثالثة أمثلة فقط تكبف لك شيالًا من ذلك وهذه األمثلة ه 

وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فذرات  }: قوله تعاىل - 1
ز ، وقال عر (2){وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخًا وحجرًا حمجورًا

أو كظلمات يف حبر جلي يغشاه موج من فوقه موج من فوقذه  }: شلنه
سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده مل يكد يراها ومن مل 

 .(3){جيعل اهلل له نورًا فما له من نور
ومن املعلوم أن حممدًا صلى اهلل عليه وسلم مل يركا البحرر، ومل  

فمن . ى اكتباف أعماق البحريكن يف عصره الوسائل املادية اليت تعني عل
 .الذي أخرب حممدًا صلى اهلل عليه وسلم هبذه املعلومات إال اهلل

مث . ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طذني }: قوله تعاىل - 2
مث خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة . جعلناه نطفة يف قرار مكني

                                                           

 .  31سورص األنعام اآلية ( 1)
 .53سورص الفرقان، اآلية ( 2)
 .40سورص النور، اآلية ( 3)
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أناه خلقًا آخر فتبارك فخلقنا املضغة عظامًا فكسونا العظام حلمًا مث أنش
، ومل يكتبف العلماء هذه التفاصيل الدقيقة عن (1){اهلل أحسن اخلالقني

 .مراحل خلق اجلنني إال يف هذا العصر
وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو ويعلم ما }: قال تعاىل - 3

يف الرب والبحر وما تسقط من ورقة إال يعلمها وال حبذة يف ظلمذات   
، فلم تعتد الببررية  (2){وال يابس إال يف كتاب مبني األرض وال رطب

هذا التفكري البامل وال تفكر فيه، فضاًل عن أن تستطعيه، بل إذا رصرد  
فريق من العلماء نبتة أو حبرص وسجلوا ما عرفوا عنها متلكنا االعجراب  

 .لذلك، علمًا أن ما خف  عليهم من حاهلا أكثر مما رصدوه
موري  بوكاي بني التروراص واالدجيرل   وقد قارن العامل الفرنس  

والقرآن، وبني ما توصلت إليه االكتبافات احلديثة فيما يتعلرق خبلرق   
السموات واألرض وخلق االنسان؛ فوجد أن االكتبرافات املعاصررص   
موافقة ملا ورد يف القرآن، بينما وجد التوراص واالدجيل املتداولرة اليروم   

السرموات واألرض وخلرق    متضمنة ملعلومات كثريص خاطالة عن خلق
 .(3)االنسان واحليوان

                                                           

 .14-12سورص املؤمنون، اآليات ( 1)
 .52ام، اآلية سورص األنع( 2)
، تلليف 213-133ص . انظر كتاب التوراص واالدجيل والقرآن يف ضوء املعارف احلديثة( 3)

 .موري  بوكاي، كان طبيبًا فرنسيًا نصرانيًا مث أسلم
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 السنة النبوية : ب 
أنزل اهلل إىل الرسول صلى اهلل عليه وسلم القرآن الكرمي، وأوحى  

إليه مثله وهو السنة النبوية البارحة واملبنية للقرآن، قال صلى اهلل عليره  
ما يف  ، فقد أذن له أن يبني(1)(أال إين أوتيت القرآن ومثله معه: )وسلم

وأنزلنا إليك الذكر }: القرآن من عموم أوخصوص أو إمجال، قال تعاىل
 .(2){لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون

والسنة ه  املصدر الثاين من مصادر االسالم، وه  مجيع ما روي 
مرن   -بسند صحيح متصل إىل الرسول -عن النيب صلى اهلل عليه وسلم 

 .وصفقول أو فعل أو تقرير أو 
وه  وح  من اهلل إىل رسوله حممد صلى اهلل عليه وسلم؛ ألن النيب 

إن هو إال وحذي  }: صلى اهلل عليه وسلم ال يتكلم عن هوى قال تعاىل
: ، إمنا يبلغ إىل الناس ما أمر به قال تعاىل(3){علمه شديد القوى. يوحى

 . (4){إن اتبع إال ما يوحي إيّل وما أنا إال نذير مبني}
املطهرص ه  التطبيق الفعل  لإلسرالم أحكامرًا وعقائرد    والسنة 

وعبادات ومعامالت وآدابًا، فقد كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يمتثل ما 
أمر به، ويبينه للناس، ويلمرهم أن يفعلوا مثل فعله كقوله صلى اهلل عليره  

                                                           

، وأبو داود يف سننه يف كتاب السنة، باب 131،ص 4رواه االمام أمحد يف مسنده جر ( 1)
 .200، ص 4، جر4604لزوم السنة، حديث 

 .44سورص النحل، اآلية ( 2)
 . 4،5سورص النجم، اآليتان ( 3)
 .2سورص األحقاف، اآلية ( 4)
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، وقد أمر اهلل املؤمنني أن يقتدوا (1) (صلوا كما رأيتموين أصلي: )وسلم
لقد كان لكم }: يف أفعاله وأقواله؛ حا يتم هلم كمال إيماهنم قال تعاىل به

يف رسول اهلل أسوة حسنة ملن كان يرجو اهلل واليوم اآلخر وذكذر اهلل  
، ونقل الصحابة الكرام رضوان اهلل عليهم، أقوال النيب صلى اهلل (2){كثريًا

عردهم، مث مت  عليه وسلم وأفعاله إىل من بعدهم ونقلها هؤالء إىل مرن ب 
تدوينها يف دواوين السنة، وقد كان َنَقَلُة السنة يتبددون فيمن ينقلرون  
عنه، ويطلبون فيمن يلخذون عنه أن يكون معاصرًا ملن أخذ عنه، حرا  

وأن يكون  (3)يتصل السند من الراوي إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 .مجيع رجال السند ثقات عدواًل صادقني أمناء

تبني القرآن  -أيضًا-كما أهنا التطبيق الفعل  لإلسالم، فه   والسنة
الكرمي، وتبرح آياته، وتفصل اجململ من أحكامه، حيث كان النيب صلى 
اهلل عليه وسلم يبني ما نزل إليه، تارص بالقول، وتارص بالفعل، وتارص هبمرا  
معًا، وقد تستقل السنة عن القررآن الكررمي ببيران بعرض األحكرام      

 .عاتوالتبري
وجيا االيمان بالقرآن والسنة على أهنما املصدران األساسريات يف  
دين االسالم الذي جيا اتباعهما والرد إليهما، واتباع أمر،ا، واجتنراب  

                                                           

 .155ص  1، جر11رواه البخاري يف كتاب األذان باب ( 1)
 . 21سورص األحزاب، اآلية ( 2)
نتيجة هلذا املنهج العلم  الفريد، وهلذا الضبط يف نقل السنة النبوية نبل لدى املسلمني ما ( 3)

وهذان العلمان من خصرائص  ( مصطلح احلديث)، وعلم (اجلرح والتعديل)رف بعلم ع
 . األمة االسالمية مل تسبق إليهما
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هنيهما، وتصديق أخبار،ا، وااليمان مبا فيهما مرن أاراء اهلل وصرفاته    
ه الكافرين، قال وأفعاله، وما أعده اهلل ألوليائه املؤمنني، وما توعد به أعداء

فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شذجر بينذهم مث ال   }: تعاىل
: ، وقال سبحانه(1){جيدوا يف أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليمًا

 .(2){وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا}
وبعد التعريف مبصادر هذا الدين حيسن بنا أن نذكر مراتبه، وهر   

م، وااليمان، واالحسان، وسنتناول بب ء من االجياا أركان هرذه  االسال
 .املراتا
 

                                                           

 .65سورص النساء ، اآلية ( 1)
 .1سورص احلبر، اآلية ( 2)
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 * املرتبة األوىل
الشهادتان، والصالة، والزكذاة،  : وأركانه مخسة  وهي :اإلسالم

  .والصيام، واحلج
شهادص أال إله إالهلل، وأن حممدًا رسول اهلل صلى اهلل عليره  :  األول

 . وسلم
أي ال معبود حبرق يف األرض وال يف  : اهللومعىن شهادص أال إله إال 

، وتقتضر   (1)السماء إال اهلل وحده، فهو االله احلق، وكل إله غريه باطل
إخالص العبادص هلل وحده، ونفيها عما سواه، وال تنفع قائلها حا يتحقق 

 : فيه أمران
 . قول ال إله إال اهلل عن اعتقاد وعلم ويقني وتصديق وحمبة: األول 
فمن قال هرذه البرهادص ومل   . الكفر مبا يعبد من دون اهلل :الثاين 

 .(2)يكفر مبا يعبد من دون اهلل مل ينفعه هذا القول
ومعىن شهادص أن حممدًا رسول اهلل طاعته فيما أمر ، وتصديقه فيما 
أخرب، واجتناب ما هنى عنه واجر، وأال يعبد اهلل إال مبا شرع،  وأن تعلم 

                                                           

آداب املب  "وكتاب " األصول الثالثة"و" التوحيد"ملزيد من التوسع يف هذا ينظر كتاب  *  
" دين احلرق "االمام اجملدد حممد بن عبدالوهاب رمحه اهلل، وكتاب  ، تلليف"إىل الصالص

تلليف البي  " ما البد من معرفته عن االسالم"تلليف البي  عبدالرمحن العمر، وكتاب 
تلليف البي  عبداهلل برن جرار اهلل   " أركان االسالم"حممد بن عل  العرفج، وكتاب 

م وااليمان، تلليف مجاعة من طلبة العلم، اجلاراهلل رمحه اهلل، وكتاب شرح أركان االسال
 .ومراجعة البي  عبداهلل اجلربين

 . 31دين احلق، ص( 1)
 .  60قرص عيون املوحدين، ص( 2)
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اهلل إىل الناس مجيعًا، وأنه عبد ال يعبد، ورسول وتعتقد بلن حممدًا رسول 
ال يكذب، بل يطاع ويتبع، من أطاعه دخل اجلنة، ومن عصراه دخرل   
النار، وأن تعلم وتعتقد بلن تلق  التبريع سواء يف العقيدص، أم يف شرعائر  
العبادات اليت أمر اهلل هبا، أم يف نظرام احلكرم والتبرريع أم يف هرال     

ال يكون .. ل بناء األسرص، أم يف هال التحليل والتحرمياألخالق، أم يف ها
إال عن طريق هذا الرسول الكرمي حممد صلى اهلل عليه وسلم؛ ألنه رسول 

 .(1)اهلل املبلغ عنه شريعته
ه  الركن الثاين من أركان االسالم، بل هر   * : الصالص: الثاين 

م مخر   عمود االسالم، إذ ه  صلة بني العبد وربه، يكررها كل يرو 
مرات، جيدد فيها إيمانه، ويطهر فيها نفسه من أدران الذنوب، وحتول بينه 

َمُثَل بني -وبني الفواحش واآلثام، فإذا استيقظ العبد من نومه يف صباحه 
مث كرب ربه، وأقرر   -قبل أن ينبغل حبطام الدنيا-يدي ربه طاهرًا نظيفًا 

ربه من ميثاق الطاعرة  بعبوديته واستعانه واستهداه، وجدد ما بينه وبني 
والعبودية ساجدًا وقائمًا وراكعًا يكرر ذلك يف كل يوم مخر  مررات،   
ويلزم ألداء هذه الصالص أن يكون متطهرًا يف قلبه وبدنه وثوبه ومكران  
صالته، وأن يؤديها املسلم مجاعة مرع إخوانره املسرلمني إىل رهبرم،     

الص قد وضعت على ومتوجهني بوجههم إىل الكعبة املبرفة بيت اهلل، فالص
أكمل الوجوه وأحسنها اليت تعّبد هبا اخلالق تبارك وتعاىل عبراده؛ مرن   

                                                           

ترلليف ااحرة   " كيفية صالص النيب صلى اهلل عليه وسلم"ينظر ملزيد من التوسع كتاب  * 
 .البي  عبدالعزيز بن باا، رمحه اهلل

 . 52-51دين احلق، ص( 1)
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تضّمنها للتعظيم له بلنواع اجلوارح، من نطق اللسان، وعمرل اليردين   
والرجلني والرأس وحواسه، وسائر أجزاء بدنه، كل يلخذ حظه من هذه 

 .العبادص العظيمة
القلا يلخذ حظه منرها،  فاحلواس واجلوارح تلخذ حبظها منها، و

فه  مبتملة على الثناء واحلمد والتمجيد والتسبيح والتكبري، وشرهادص  
احلق، وقراءص القرآن الكرمي والقيام بني يدي الرب مقام العبرد الرذليل   
اخلاضع للرب املدبر، مث التذلل له يف هذا املقام والتضرع والتقرب إليه، مث 

وعًا واستكانة لعظمتره وذاًل  الركوع والسجود واجللوس خضوعًا وخب
لعزته، قد انكسر قلبه، وذل له جسمه، وخبعت له جوارحه، مث خيرتم  
صالته بالثناء على اهلل والصالص والسالم على نبيه حممد صرلى اهلل عليره   

 . (1)وسلم، مث يسلل ربه من خريي الدنيا واآلخرص
على ه  الركن الثالث من أركان االسالم، وجيا * : الثالث الزكاص

املسلم الغين أن خيرج اكاص ماله، وه  جزء يسري جردًا، ويردفعها إىل   
 .الفقراء واملساكني وغريهم ممن جيوا دفعها إليهم

وجيا أن يدفعها املسلم إىل مستحقها بطيا نفسه، وال يمّن هبا على 
أهلها وال يؤذيهم بسببها، وجيا أن يدفعها املسلم ابتغاء رضوان اهلل، ال 

زاًء وال شكورًا من اخللق؛ بل يدفعها خالصة لوجره اهلل ال  يريد بذلك ج
 .رياًء وال اعة

                                                           

ترلليف ااحرة البري     " رسالتان يف الزكاص والصيام"ينظر ملزيد من التوسع كتاب  *
 .عبدالعزيز بن باا رمحه اهلل

 .314ص  2مفتاح دار السعادص ، ج( 1)
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ويف إخراج الزكاص استجالب للربكة، وتطييا لنفروس الفقرراء   
واملساكني وذوي احلاجات، وإغناء هلم عن ذل السؤال، ورمحة هبم مرن  
التلف والعوا إذا تركهم األغنياء، ويف إخراج الزكاص اتصاف بصرفات  

اجلود وااليثار والبذل والرمحة، وختٍل عن اات أهل البح والبخل الكرم و
وفيها يتكاتف املسلمون، ويرحم غنُيهم فقرَيهم، فال يبقرى يف  . والدناءص
فقري معدم، وال مردين مرهرق، وال    -إذا طبقت هذه البعريص-اجملتمع 

 .مسافر منقطع
 وهو صيام شهر رمضان من طلوع الفجرر إىل *: الصيام : الرابع 

غروب البم ، يدع فيه الصائم الطعام والبراب واجلمراع عبرادص هلل   
سبحانه وتعاىل، ويكف نفسه عن شهواهتا، وقد خفف اهلل الصيام عرن  
املريض واملسافر واحلامل واملرضع واحلائض والنفساء؛ فلكل منهم حكم 

 .يناسبه
ويف هذا البهر يكف املسلم نفسه عن شهواهتا؛ فتخرج نفسه هبذه 

ادص من شبه البهائم إىل شبه املالئكة املقربني، حا إن الصائم ليتصور العب
 .بصورص من ال حاجة له يف الدنيا إال يف حتصيل رضى اهلل

والصيام حي  القلا، ويزهد يف الدنيا، ويرغرا فيمرا عنرد اهلل،    
ويذكر األغنياء باملساكني وأحواهلم؛ فتعطف قلوهبم عليهم، ويعلمون ما 

 .اهلل فيزدادوا شكرًا هم فيه من نعم
والصيام يزك  النف ، ويقيمها على تقروى اهلل، وجيعرل الفررد    
واجملتمع يستبعر رقابة اهلل عليه يف السراء والضراء يف السرر والعالنيرة؛   
حيث يعيش اجملتمع شهرًا كاماًل حمافظًا على هذه العبادص، مراقبرًا لربره   
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 وباليوم اآلخر، واليقني برلن  يدفعه إىل ذلك خبية اهلل تعاىل وااليمان باهلل
اهلل يعلم السر وأخفى، وأن املرء البد له من يوم يقف فيه بني يدي ربره  

 .(1)فيسلله عن أعماله كلها صغريها وكبريها
إىل بيت اهلل احلرام يف مكة املكرمة، وجيا علرى  * : اخلام  احلج

يت احلرام، كل مسلم بالغ عاقل قادر، يملك وسيلة النقل أو أجرهتا إىل الب
ويملك ما يكفيه من النفقة يف ذهابه وإيابه، على أن تكون هرذه النفقرة   
فاضلة عن قوت من يعوهلم، وأن يكون آمنًا على نفسه يف طريقه، وآمنًا 
على من يعوهلم أثناء غيابه عنهم، وجيا احلج مرص واحدص يف العمر ملرن  

 .استطاع إليه سبياًل
ىل اهلل؛ لتتطهر نفسه مرن دنر    وينبغ  ملن أراد احلج أن يتوب إ

الذنوب، فإذا بلغ مكة املكرمة واملباعر املقدسة أدى شعائر احلج عبودية 
وتعظيمًا هلل، ويعلم أن الكعبة وسائر املباعر ال تعبد من دون اهلل، وأهنا ال 

 .تنفع وال تضر، ولومل يلمر اهلل باحلج إليها ملا صح للمسلم أن حيج إليها
اج إاارًا ورداًء أبيضني، فيجتمع املسلمون مرن  ويف احلج يلب  احل

مجيع أقطار األرض يف مكان واحد، يلبسون ايًا واحدًا، يعبردون ربرًا   
واحدًا، الفرق بني رئي  أو مرؤوس، وغين أو فقري، أو أبيض أو أسود، 

                                                           

تلليف هموعة من العلماء، وكتاب " دليل احلاج واملعتمر"ينظر ملزيد من التوسع كتاب  * 
تلليف ااحة البي  عبدالعزيز بن " والعمرص التحقيق وااليضاح لكثري من مسائل احلج"

 .باا رمحه اهلل
 .314، ص 2انظر مفتاح دار السعادص ج ( 1)
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الكل خلق اهلل وعباده، ال فضل ملسلم على غريه إال برالتقوى والعمرل   
 .الصاحل

 التعاون والتعارف، ويتذكرون يوم يبعرثهم اهلل  فيحصل للمسلمني
مجيعًا، وحيبرهم يف صعيد واحد للحساب، فيستعدون بطاعة اهلل تعاىل ملا 

 .(1)بعد املوت

                                                           

 . 61، ودين احلق، ص 315، ص 2انظر املصدر السابق، جر ( 1)
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 *العبادة يف اإلسالم
ه  العبودية هلل معىن وحقيقة، فاهلل خالق وأنت تلوق، وأنت عبد 

رء يف هذه احليراص  واهلل معبودك، وإذ كان ذلك كذلك فال بد أن يسري امل
على صراط اهلل املستقيم متبعًا لبرعه، مقتفيًا أثر رسله، وقد شررع اهلل  
لعباده شرائع عظيمة كتحقيق التوحيد هلل رب العاملني والصالص والزكراص  

 . والصيام واحلج
ولكن ليست هذه ه  كل العبرادات يف االسرالم، فالعبرادص يف    

ويرضاه من األعمرال واألقروال    كل ما حيبه اهلل: االسالم أامل إذ ه 
فكل عمل أو قول عملته أو قلته مما حيبه اهلل ويرضراه  . الظاهرص والباطنة

فهو عبادص ، بل كل عادص حسنة عملتها بنية التقرب إىل اهلل فه  عبادص، 
فمعاشرتك احلسنة ألبيك وأهلك واوجك وأوالدك وجريانك إذا قصدت 

حلسنة يف البيت والسوق املكتا وإذا هبا وجه اهلل فه  عبادص، ومعاملتك ا
قصدت هبا وجه اهلل فه  عبادص، وأداء األمانة والتزام الصردق والعردل   
وكف األذى وإعانة الضعيف واكتساب احلالل والنفقة علرى األهرل   
واألوالد ومواساص املسكني وايارص املريض وإطعام اجلائع ونصرص املظلروم  

فكل عمل تعمله لنفسك أو ألهلك . كل ذلك عبادص إذا قصد به وجه اهلل
برل حرا حتقيرق    . أو جملتمعك أو لبلدك تقصد به وجه اهلل فهو عبادص

شهوات نفسك يف حدود ما أباح اهلل لك؛ تكون عبادص إذا َقاَرَنْتها نيرة  
يرا  : قالوا. ويف بضع أحدكم صدقة: )صاحلة قال صلى اهلل عليه وسلم

أرأيذتم لذو   : قال فيها أجر؟أيليت أحدنا شهوته ويكون له ! رسول اهلل
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وضعها يف حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها يف احلالل كان له 
 .(1)(أجر

أرأيرت  : قيل. على كل مسلم صدقة: )وقال صلى اهلل عليه وسلم
أرأيرت إن مل  : قال. يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق: قال !إن مل جيد
أرأيرت إن مل  : يرل لره  ق: قال. قال يعني ذا احلاجة امللهوف يستطع؟
: قذال  قال أرأيت إن مل يفعرل؟ . يأمر باملعروف أو اخلري: قال يستطع؟

 .(2)(ميسك عن الشر فإهنا صدقة

                                                           

 .تلليف شي  االسالم ابن تيمية رمحه اهلل" العبودية"ينظر ملزيد من التوسع كتاب  *
 . 1006اب الزكاص، حديث رواه مسلم يف صحيحه يف كت( 1)
، 1001، ومسلم يف كتاب الزكاص،حرديث  22رواه البخاري يف كتاب الزكاص، باب ( 2)

 .واللفظ له
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 *املرتبة الثانية 
اإلميان باهلل ومالئكته وكتبه ورسذله  : اإلميان وأركانه ستة وهي
 . واليوم اآلخر واإلميان بالقدر

ية اهلل تعاىل، أي أنه الرب اخلالق أن تؤمن بربوب: االيمان باهلل: األول
املالك املدبر جلميع األمور، وتؤمن بللوهية اهلل تعاىل، أي أنه االله احلرق،  
وكل معبود سواه باطل، وتؤمن بلاائه وصفاته، أي برلن لره األاراء    

 . احلسىن والصفات العلى الكاملة
 يف وتؤمن بوحدانية اهلل يف ذلك، بلنه ال شريك له يف ربوبيتره وال 

رب السموات واألرض }: ألوهيته وال يف أاائه وصفاته، قال اهلل تعاىل
 . (1){وما ينهما فاعبده واصطرب لعبادته هل تعلم له مسيًا

وتؤمن بلنه ال تلخذه سنة وال نوم، وأنه عامل الغيا والبهادص، وأنه 
وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هذو  }له ملك السموات واألرض، 

يف الرب والبحر وما تسقط من ورقة إال يعلمهذا والحبذة يف    ويعلم ما
 .(2){ظلمات األرض وال رطب وال يابس إال يف كتاب مبني

وتؤمن بلنه تعاىل على عرشه عاٍل على خلقه ، وهو أيضًا مع خلقه 
يعلم أحواهلم ويسمع أقواهلم ويرى مكاهنم، ويدبر أمورهم، يراق الفقري، 

                                                           

تلليف البي  حممد بن صراحل العثريمني،   " شرح أصول االيمان"ينظر ملزيد من التوسع  * 
ل السرنة  عقيدص أه"، تلليف شي  االسالم ابن تيمية رمحه اهلل، وكتاب "االيمان"وكتاب 
 .تلليف البي  حممد بن صاحل العثيمني" واجلماعة

 . 65سورص مرمي اآلية ( 1)
 . 52سورص األنعام، اآلية ( 2)
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من يباء، وينزع امللك ممن يباء وهو على كل وجيرب الكسري، يؤت امللك 
 .(1)ش ء قدير

 :ومن مثرات االيمان باهلل ما يل 
يثمر للعبد حمبة اهلل وتعظيمه املوجبني للقيرام برلمره،    - 1

واجتناب هنيه، وإذا قام العبد بذلك نال هبما كمرال السرعادص يف   
 .الدنيا واآلخرص

فة والعزص؛ ألنه يعلم أن االيمان باهلل ينبئ يف النف  األن - 2
أن اهلل هو املالك احلقيق  لكل ما يف هذا الكون، وأنه ال نافع وال 
ضار إال هو، وهذا العلم يغنيه عن غري اهلل، وينزع من قلبه خروف  

 .سواه، فال يرجو إال اهلل وال خياف سواه
أن االيمان باهلل ينبئ يف نفسه التواضع؛ ألنه يعلم أن ما  - 3

ن اهلل، فال يغره البيطان، وال يبطر وال يتكررب، وال  به من نعمة فم
 .يزهو بقوته وماله

أن املؤمن باهلل يعلم علم اليقني أنه ال سبيل إىل الفرالح   - 4
والنجاص إال بالعمل الصاحل الذي يرضاه اهلل، يف حني يعتقد غرريه  
اعتقادات باطلة كاعتقاد أن صلا ابن اهلل كفر عنره سريالاته، أو   

ويعتقد أهنا حتقق له ما يريد، وه  يف حقيقتها ال تنفع   يؤمن بآهلة
وكرل هرذه   .. وال تضر، أو يكون ملحدًا فال يؤمن بوجود خالق

                                                           

 .11، 1انظر عقيدص أهل السنة واجلماعة، ص( 1)
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أماين، حا إذا وردوا على اهلل يوم القيامة وعاينوا احلقائق أدركروا  
 . أهنم كانوا يف ضالل مبني

أن االيمان باهلل يريب يف االنسان قوص عظيمة من العرزم   - 5
االقدام والصرب والثبات والتوكل حينما يضطلع مبعايل األمرور يف  و

الدنيا ابتغاء ملرضاص اهلل، ويكون على يقني تام أنه متوكل على ملك 
السموات واألرض، وأنه يؤيده ويلخذ بيده، فيكون راسخًا رسوخ 

 .(1)اجلبال يف صربه وثباته وتوكله
: م لطاعته، ووصفهم بلهنموأن اهلل خلقه: االيمان باملالئكة : الثاين 

يعلم ما بذني  . اليسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. عباد مكرمون}
أيديهم وما خلفهم وال يشفعون إال ملن ارتضى وهذم مذن خشذيته    

اليستكربون عذن عبادتذه وال يستحسذرون    }: ، وأهنم(2){مشفقون
ورمبا ، حجبهم اهلل عنا فال نراهم، (3){يسبحون الليل والنهار ال يفترون

 .كبف اهلل بعضهم لبعض أنبيائه ورسله
وللمالئكة أعمال كلفوا هبا، فمنهم جربيل املوكل بالوح  ينزل به 
من عند اهلل على من يباء من عباده املرسلني، ومنهم املوكرل بقربض   
األرواح، ومنهم املالئكة املوكلون باألجنة يف األرحام، ومنهم املوكلرون  

: لون بكتابة أعماهلم فلكل شرخص ملكران  حبفظ بين آدم، ومنهم املوك

                                                           

 .10،14ومبادئ االسالم ص . 44انظر عقيدص أهل السنة واجلماعة، ص ( 1)
  26،21سورص األنبياء، اآليتان ( 2)
 .12،20ص األنبياء، اآليتان سور( 3)
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عن اليمني وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إال لديذه رقيذب   }
 .(1){عتيد

 : ومن مثرات االيمان باملالئكة 
أن تتطهر عقيدص املسلم من شوائا البرك وأدرانره؛    - 1

ألن املسلم إذا آمن بوجود املالئكة الذين كلفهم اهلل هبذه األعمال 
ختلص من االعتقاد بوجود تلوقات و،ية تسهم يف تسيري  العظيمة؛
 .الكون

أن يعلم املسلم أن املالئكة ال ينفعرون وال يضررون،     - 2
وإمنا هم عباد مكرمون ال يعصون اهلل ما أمررهم ويفعلرون مرا    

 .يؤمرون، فال يعبدهم وال يتوجه إليهم، وال يتعلق هبم
اهلل أنزل كتبًا علرى أنبيائره   االيمان بلن : االيمان بالكتا : الثالث 

لقد أرسلنا رسذلنا  }: ورسله؛ لبيان حقه والدعوص إليه، كما قال تعاىل
، وهذه (2){بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط

صحف إبراهيم، والتوراص اليت أوتيها موسى، والزبور : الكتا كثريص منها
 .ي جاء به املسيح عليهم السالمالذي أرسل به داود، واالدجيل الذ

وهذه الكتا اليت أخربنا اهلل عنها اندثرت فلم يبق لصحف إبراهيم 
وجود يف الدنيا، أما التوراص واالدجيل والزبور فإهنا وإن كانرت توجرد   
بلاائها عند اليهود والنصارى إال أهنا حرفت وبدلت وفقد الكثري منها، 

                                                           

 .12وانظر عقيدص أهل السنة واجلماعة، ص . 11،11سورص ق، اآليتان ( 1)
 .25سورص احلديد،اآلية ( 2)
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 غري أصحاهبا، فالعهد القدمي فيره  ودخل فيها ما لي  منها، بل نسبت إىل
أكثر من أربعني سفرًا، وينسا إىل موسى مخسرة فقرط، واألناجيرل    

 .املوجودص اليوم ال ينسا واحد منها إىل املسيح
فااليمان هبذه الكتا السابقة أن تؤمن أن اهلل أنزهلا على رسله، وأهنا 

 .مانتضمنت البرع الذي أراد اهلل إبالغه إىل الناس يف ذلك الز
أما آخر الكتا اليت أنزلت من عند اهلل فهو القرآن العظيم الرذي  
أنزله على حممد صلى اهلل عليه وسلم، وال يزال حمفوظًا حبفظ اهلل مل يطرأ 

 .عليه تغيري أو تبديل يف حروفه أو كلماته أو حركاته أو معانيه
 والفرق بني القرآن العظيم وبني هذه الكتا املاضية من وجوه كثريص

 :منها
أن هذه الكتا املاضية قرد ضراعت ودخلرها التحريرف      - 1

والتبديل، ونسبت إىل غري أصحاهبا، وأضيف إليها شروحات وتعليقرات  
وتفاسري، وتضمنت من األمور املنافية للوح  االهل  والعقرل والفطررص   

 .الب ء الكثري
أما القرآن الكرمي فهو ال يزال حمفوظًا حبفظ اهلل، بنف  األحررف  

لكلمات اليت أنزهلا اهلل على حممد صلى اهلل عليه وسلم، مل يطرأ عليره  وا
حتريف ومل يدخله ايادص؛ إذ حرص املسلمون على أن يبقى القرآن الكرمي 
خالصًا من كل شائبة، فلم خيلطوه بغريه من سريص الرسول صلى اهلل عليه 

و أحكام وسلم أو سريص الصحابة رض  اهلل عنهم أو تفسري القرآن الكرمي أ
 .العبادات واملعامالت
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أن الكتا القديمة ال يعرف هلا اليوم سند تارخي ، بل بعضها  - 2
ال يعرف على من نزلت وال بلي لغة كتبت، بل قسم منها نسا إىل غري 

 .من جاء به
أما القرآن فنقله املسلمون عن حممد صلى اهلل عليه وسرلم نقراًل   

لمني يف كل عصر ومصر آالف احلفاظ متواترًا شفهيًا وكتابيًا، ولدى املس
هلذا الكتاب وآالف النس  املكتوبة منه، وما مل تتفق النس  البفهية منه 
مع النس  املكتوبة فال يعتد بالنس  املخالفة، فالبرد أن يتوافرق مرا يف    

 .الصدور مبا يف السطور
وفوق ذلك فإن القرآن نقل نقاًل شفهيًا مل حيظ به أي كتاب مرن  

، بل مل توجد صورص هذا النقل إال يف أمة حممد صلى اهلل عليه كتا الدنيا
أن حيفظ الطالا القرآن على شيخه حفظًا عن : وسلم، وطريقة هذا النقل

ظهر قلا، وشيخه قد حفظه على شيخه، مث يمنح البي  تلميذه شرهادص  
يبهد فيها البي  بلنه أقرأ تلميذه ما قرأه هو على مباخيه " إجااص"تسمى 
بعد شي ، كل منهم يسم  شيخه بااه إىل أن يصل السرند إىل  شيخًا 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وهكذا يتسلسل السند البرفه  مرن   
 .الطالا إىل الرسول صلى اهلل عليه وسلم

املتسلسلة بالسند  -وقد تضافرت األدلة القوية والبواهد التارخيية 
الكرمي أين نزلت وما  على معرفة كل سورص وكل آية من القرآن -أيضًا

 .نزلت على حممد صلى اهلل عليه وسلم
أن اللغات اليت أنزلت هبا الكتا املاضية قد اندثرت منذ امن  - 3

بعيد، فال يوجد أحد يتكلم هبا، وقليل من يفهمها يف العصر احلاضر، أما 
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اللغة اليت نزل هبا القرآن فلغة حية يتكلم هبا اليوم عبرات املاليني، وه  
درس وتعلم يف كل قطر من أقطار األرض، ومن مل يتعلمها جيد يف كل ت

 . مكان من ُيفّهمه معاين القرآن الكرمي
أن الكتا القديمة كانت لزمن معني، وكانت موجهة إىل أمة  - 4

بعينها دون سائر الناس؛ ولذلك تضمنت أحكامًا خاصة بتلرك األمرة   
 . ن للناس مجيعًاوذلك الزمن، وما كان كذلك فال يناسا أن يكو

أما القرآن العظيم فهو كتاب شامل لكل امان، مناسرا لكرل   
مكان، متضمن من األحكام واملعامالت واألخالق ما يصلح لكل أمرة،  

 . ويناسا كل عصر؛ إذ اخلطاب فيه موجه إىل االنسان بعامة
ومن خالل ذلك يتبني أنه ال يمكن أن تكون حجة اهلل على الببرر  

نسخها األصلية، وال يوجد على ظهرر األرض مرن   يف كتا ال توجد 
إمنا تكون حجة ... يتكلم اللغات اليت كتبت هبا تلك الكتا بعد حتريفها

اهلل على خلقه يف كتاب حمفوظ سامل من الزيادص والرنقص والتحريرف،   
نسخه مبثوثة يف كل مكان، مكتوب بلغة حية يقرأ هبا املاليني من الناس، 

الذي " القرآن العظيم"ىل الناس، وهذا الكتاب هو ويبلغون رساالت اهلل إ
أنزله اهلل على حممد صلى اهلل عليه وسلم وهو املهيمن على هذه الكترا  
السابقة، واملصدق هلا، والباهد عليها، وهو الذي جيا على مجيع الببرية 

وهذا كتاب }: اتباعه؛ ليكون هلم نورًا وشفاًء وهدى ورمحة، قال تعاىل
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قل }: ، وقال جل ثناؤه(1){فاتبعوه واتقوا لعلكم ترمحون أنزلناه مبارك
 .(2){أيها الناس إين رسول اهلل إليكم مجيعًا

 : االيمان بالرسل صلوات اهلل وسالمه عليهم: الرابع 
أن اهلل أرسل إىل خلقه رساًل يببروهنم برالنعيم إذا آمنروا براهلل    

ولقد بعثنذا  }: اىلوصدقوا املرسلني، وينذروهنم العذاب إذا عصوا قال تع
، وقال جرل  (3){يف كل أمة رسواًل أن اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت

رساًل مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على اهلل حجة بعذد  }: ثناؤه
 .(4){الرسل

وهؤالء الرسل كثري أوهلم نوح وآخرهم حممد صلى اهلل عليه وسلم، 
سرى وداود وحيرىي   ومنهم من أخربنا اهلل عنهم كإبراهيم وموسرى وعي 

ورساًل قذد  }: ، ومنهم من مل يذكر اهلل خربه قال تعاىل..واكريا وصاحل
 .(5){قصصناهم عليك من قبل ورساًل مل نقصصهم عليك

وهؤالء الرسل كلهم ببر تلوقون هلل، لي  هلم مرن خصرائص   
الربوبية واأللوهية نصيا، فال يصرف هلم من العبرادص أي جرزء، وال   

أنه قال  -وهو أوهلم-فعًا وال ضرًا، قال اهلل  عن نوح يملكون ألنفسهم ن

                                                           

 . 155سورص األنعام اآلية ( 1)
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وال أقولكم عندي خزائن هلل وال أعلم الغيب وال أقذول إين  }: لقومه
ال أقذول لكذم عنذدي    }: ، وأمر اهلل تعاىل آخرهم أن يقول(1){ملك
: ، وأن يقرول (2){اهلل وال أعلم الغيب وال أقول لكم إين ملك خزائن

 .(3){ال ضرًا إال ما شاء اهللال أملك لنفسي نفعًا و}
فاألنبياء عبيد مكرمون، اصطفاهم اهلل وأكرمهم بالرسالة، ووصفهم 

إن الدين }: بالعبودية، دينهم االسالم، وال يقبل اهلل دينًا سواه، قال تعاىل
، اتفقت رساالهتم يف أصوهلا، وتنوعت شرائعهم قال (4){عند اهلل اإلسالم

، وخامتة هرذه البررائع   (5){ة ومنهاجًالكل جعلنا منكم شرع}: تعاىل
شريعة حممد صلى اهلل عليه وسلم، وه  ناسخة لكل شريعة سابقة، وأن 

 .رسالته خامتة الرساالت، وهو خامت املرسلني
فمن آمن بنيب وجا عليه أن يؤمن هبم مجيعًا، ومن كذب نبيًا فقد 

ان براهلل  كذهبم مجيعًا؛ ألن مجيع األنبياء واملرسرلني يردعون إىل االيمر   
ومبالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، وألن دينهم واحد، فالذي يفررق  
بينهم أو يؤمن ببعضهم ويكفر ببعض فقد كفر هبم مجيعًا؛ ألن كاًل منهم 

آمن الرسذول  }: قال تعاىل. (6)يدعو إىل االيمان جبميع األنبياء واملرسلني
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ئكته وكتبه ورسله ال مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون كل آمن باهلل ومال
إن الذين يكفرون باهلل }: وقال جل ثناؤه. (1){نفرق بني أحد من رسله

ورسله ويريدون أن يفرقوا بني اهلل ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر 
 .(2){ببعض ويريدون أن يتخذوا بني ذلك سبياًل

االيمان باليوم اآلخر ذلك أن هناية كل تلوق يف الردنيا  : اخلام  
فما مصري االنسان بعد املوت؟ فما مآل الَظَلمة الذين سلموا مرن  ! تاملو

العذاب يف الدنيا هل يسلمون من طائلة ظلمهم؟ واحملسنون الذين فراهتم  
 نصيبهم وجزاء إحساهنم يف الدنيا هل تضيع أجورهم؟

إن الببرية تتابع إىل املوت، جياًل بعرد جيرل، حرا إذا أذن اهلل    
كل تلوق على ظهرها، بعث اهلل مجيع اخلالئق يف بانقضاء الدنيا، وهلك 

يوم مبهود، جيمع اهلل فيه األولني واآلخرين، مث حياسا العبراد علرى   
أعماهلم من خري أو شر كسبوه يف الدنيا، فاملؤمنون يساقون إىل اجلنرة،  

 .والكفار يقادون إىل النار
ا مرن  النعيم الذي أعده اهلل ألوليائه املرؤمنني، فيهر  : واجلنة ه  

أصناف النعيم ما ال يقدر أحد على وصفه، فيها مائة درجة، لكل درجة 
سكان على قدر إيماهنم باهلل وطاعتهم له، وأدىن أهل اجلنة منزلة من يعطى 

 .من النعيم مثل ُمْلك َمِلٍك من ملوك الدنيا وعبرص أضعافه
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والنار ه  العذاب الذي أعده اهلل ملن كفر به، فيهرا مرن ألروان    
ب ما يهول ذكره، ولو أذن اهلل باملوت ألحد يف اآلخرص ملات أهرل  العذا

 .النار مبجرد رؤيتها
ما سوف يقوله ويعمله كل إنسران   -بسابق علمه  -وقد علم اهلل 

من خري أو شر سرًا كان أم عالنية، مث وكل بكل إنسان ملكني أحرد،ا  
: اىليكتا احلسنات، واآلخر يكتا السيالات، ال يفوهتما ش ء قال تعر 

، وتدون هذه األعمرال يف  (1){ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد}
ووضع الكتاب فتذرى  }: كتاب يعطى لإلنسان يوم القيامة، قال تعاىل

اجملرمني مشفقني مما فيه ويقولون يا ويلتنا ماهلذا هذا الكتاب ال يغذادر  
ك صغرية وال كبرية إال أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرًا وال يظلم رب

، فيقرأ كتابه ال ينكر منه شيالًا ومن أنكر شيالًا من أعماله أنطق (2){أحدًا
ويذوم  }: اهلل اعه وبصره ويديه ورجليه وجلده جبميع عمله قال تعراىل 

حىت إذا ما جاءوها شهد عليهم . حيشر أعداء اهلل إىل النار فهم يوزعون
م مل وقذالوا جللذوده  . مسعهم وأبصارهم وجلودهم مبا كانوا يعملون

شهدمت علينا قالوا أنطقنا اهلل الذي أنطق كل شيء وهو خلقكذم أول  
وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم مسعكذم وال  . مرة وإليه ترجعون
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أبصاركم وال جلودكم ولكن ظننذتم أن اهلل ال يعلذم كذثريًا ممذا     
 .(1){تعملون

 -وهو يوم القيامة، يوم البعرث والنبرور  -وااليمان باليوم اآلخر 
ومن آياته أنذك تذرى   }: قال تعاىل. ت به مجيع األنبياء واملرسلنيجاء

األرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت وربت إن الذي أحياهذا  
أومل }: ، وقال سبحانه وتعراىل (2){حمليي املوتى إنه على كل شيء قدير

يروا أن اهلل الذي خلق السموات واألرض ومل يعي خبلقهن بقادر على 
، وهو ما تقتضيه احلكمة االهلية؛ فإن اهلل مل خيلق خلقه (3){ملوتىأن حيي ا

عبثًا، ومل يتركهم سدى، إذ أضعف الناس عقاًل ال يمكن أن يعمل عمراًل  
دون غاية معلومة لديه، ودون قصد منه، فكيف ال يتصور هذا  -ذا بال-

 من االنسان، مث يظن االنسان بربه أنه خلق خلقه عبثًا، وسيتركهم سدى،
أفحسبتم أمنا خلقنذاكم  }: تعاىل اهلل عما يقولون علوًا كبريًا، وقال تعاىل

وما خلقنا السماء }: ، وقال جل شلنه(4){عبثًا وأنكم إلينا ال ترجعون
واألرض وما بينهما باطاًل ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفذروا  

 .(5){من النار
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تضريه العقرل،   وشهد على االيمان به مجيع العقالء، وهو الذي يق
وتسلم له الفطر املستقيمة؛ ألن االنسان إذا آمن بيوم القيامة؛ أدرك ملراذا  
-يترك االنسان ما يترك، ويعمل ما يعمل رجاء مرا عنرد اهلل، مث أدرك   

أن من يظلم الناس البد أن يلخذ نصيبه، وأن يقتص الناس منه يف  -أيضًا
إن خريًا فخري، وإن شررًا  يوم القيامة، وأن االنسان البد أن يلخذ جزاءه 

: فبر، لتجزي كل نف  مبا تسعى، ويتحقق العدل االهل  قرال تعراىل  
 .(1){فمن يعمل مثقال ذرة خريًا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره}

وال يعلم أحد من اخللق ما يليت يوم القيامة، فهذا يوم ال يعلمه نيب 
يسألونك }: ل تعاىلمرسل وال ملك مقرب بل اختص اهلل ذلك بعلمه قا

عن الساعة أيان مرساها قل إمنا علمها عند ريب ال جيليهذا لوقتذها إال   
 .(3){إن اهلل عنده علم الساعة}: وقال سبحانه. (2){هو

 :االيمان بالقضاء والقدر : السادس 
أن تؤمن بإن اهلل علم ما كان وما سيكون، وعلم أحروال العبراد   

، (4){إن اهلل بكل شيء علذيم }: عاىلوأعماهلم وآجاهلم وأرااقهم قال ت
وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو ويعلم مذا يف  }: وقال جل ثناؤه

الرب والبحر وما تسقط من ورقة إال يعلمها وال حبة يف ظلمات األرض 
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، وكتا كل ذلك يف كتراب  (1){والرطب واليابس إال يف كتاب مبني
: ، وقال سبحانه(2){مبني وكل شيء أحصيناه يف إمام}: عنده قال تعاىل

أمل تعلم أن اهلل يعلم ما يف السماء واألرض إن ذلذك يف كتذاب إن   }
قرال  . كن فيكرون : ، فإذا شاء اهلل أمرًا قال له(3){ذلك على اهلل يسري

، واهلل (4){إمنا أمره إذا أراد شيئًا أن يقول لذه كذن فيكذون   }: تعاىل
:  ء قال جرل ثنراؤه  سبحانه كما أنه قدر كل ش ء فهو اخلالق لكل ش

اهلل خذالق كذل   }: ، وقال عز من قال(5){إنا كل شيء خلقناه بقدر}
، فخلق العباد لطاعته، وبينها هلم، وأمرهم هبا، وهنراهم عرن   (6){شيء

معصيته، وبينها هلم، وجعل هلم القدرص واملبيالة اليت يتمكنون هبا من فعل 
فيسرتحقون   أوامر اهلل؛ فيحصل هلم الثواب، ومن ارتكراب معاصريه،  

 . العذاب
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 : فإذا آمن االنسان بالقضاء والقدر حتقق له ما يل 
اعتماده على اهلل عند فعل األسباب؛ ألنه يعلم أن السبا  -1

 . واملسبا كال،ا بقضاء اهلل وقدره
راحة النف  وطملنينة القلا؛ ألنه ما علرم أن ذلرك    -2

 لة ارتاحت نفسهبقضاء اهلل وقدره، وأن املكروه املقدر كائن ال حما
ورض  بقضاء اهلل، فال أحد أطيا عيبًا وأريرح نفسرًا وأقروى    

 .طملنينة ممن آمن بالقدر
طرد االعجاب بالنف  عند حصول املراد؛ ألن حصول  - 3

ذلك نعمة من اهلل مبا قدره من أسباب اخلري والفالح؛ فيبركر اهلل  
 .على ذلك
 طرد القلق والضجر عند فروات املرراد أو حصرول    - 4

املكروه؛ ألن ذلك بقضاء اهلل الرذي ال راد ألمرره، وال معقرا    
: حلكمه، وهو كائن الحمالة، فيصرب وحيتسا األجر من اهلل تعراىل 

ما أصاب من مصيبة يف األرض وال يف أنفسكم إال يف كتذاب  }
لكيال تأسوا على مذا  . نربأها إن ذلك على اهلل يسري من قبل أن

 .(1){هلل ال حيب كل خمتال فخورفاتكم وال تفرحوا مبا آتاكم وا
التوكل التام على اهلل سبحانه؛ ألن املسلم يعلرم أنره    - 5

النفع والضر، فال يرها قويًا لقوتره، وال   -وحده-سبحانه بيده 

                                                           

، وعقيدص 12وانظر العقيدص الصحيحة وما يضادها، ص . 22،23ص احلديد، اآليتان سور( 1)
 .11، ودين احلق، ص 32أهل السنة واجلماعة، ص 
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يتواىن عن فعل خري تافة أحد من الببر، قال صلى اهلل عليه وسلم 
علذى  واعلم أن األمة لو اجتمعوا }: البن عباس رض  اهلل عنهما

أن ينفعوك مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهلل لك، ولو اجتمعذوا  
 .(1){على أن يضروك مل يضروك إال بشيء قد كتبه اهلل عليك

                                                           

 ، والترمذي يف سننه يف أبواب القيامرة،  223، ص 1رواه االمام أمحد يف مسنده، جر ( 1)
 . 16، ص 4جر 
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 :اإلحسان وهو ركن واحد وهو : املرتبة الثالثة 
فيعبد االنسان . أن تعبد اهلل كلنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك

ر قربه، وأنه بني يديه، وذلك يوجا ربه على هذه الصفة، وه  استحضا
اخلبية واخلوف واهليبة والتعظيم، ويوجا النصح يف أداء العبادص، وبذل 

 .اجلهد يف حتسينها وإمتامها
فالعبد يراقا ربه يف أداء العبادص، ويستحضر قربه منه حا كلنره  
يراه، فإن شق عليه ذلك فليستعن على حتقيقه بإيمانه بلن اهلل يراه ويطلرع  

 .(1)لى سره وعالنيته، وباطنه وظاهره، وال خيفى عليه ش ء من أمرهع
فالعبد الذي بلغ هذه املنزلة يعبد ربه تلصًا، ال يلتفرت إىل أحرد   
سواه، فال ينتظر ثناء الناس، وال خيبى ذمهم، إذ حسبه أن يرضى عنره  

 . ربه، وحيمده مواله
لروص  فهو إنسان تساوت عالنيته وسره، فهو عابرد لربره يف اخل  

أن اهلل مطلع على ما يكنه قلبه وتوسوس به  -متام اليقني-واجللوص، موقن 
نفسه، هيمن االيمان على قلبه، واستبعر رقابة ربه عليره؛ فاستسرلمت   
جوارحه لبارئها، فال يعمل هبا من العمل إال ما حيبه اهلل ويرضاه، مستلم 

 . لربه
ائه براهلل، وال  وحيث تعلق قلبه بربه فال يستعني مبخلوق؛ السرتغن 

يبتك  النسان، ألنه أنزل حاجته باهلل سبحانه وكفى بره معينرًا، وال   
يستوحش يف مكان، وال خياف من أحد؛ ألنه يعلم أن اهلل معه يف كرل  

                                                           

 . 121انظر جامع العلوم واحلكم، ص ( 1)
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أحواله، وهو حسبه ونعم النصري، وال يترك أمرًا أمره اهلل به، وال يقترف 
يث أمره، أو جيرده  معصية هلل؛ ألنه يستحي  من اهلل، ويكره أن يفقده ح

حيث هناه، وال يعتدي أو يظلم تلوقًا أو يلخذ حقه؛ ألنه يعلرم أن اهلل  
وال يفسد يف األرض؛ ألنه . مطلع عليه، وأنه سبحانه سيحاسبه على أفعاله

يعلم أن مافيها من خريات ملك هلل تعاىل سخرها خللقه فهو يلخذ منرها  
 . على قدر حاجته، ويبكر ربه أن يسرها له
 ** * 

إن ما ذكرته لك، وعرضته أمامك يف هذا الكتيا ما هو إال األمور 
املهمة، واألركان العظيمة يف االسالم، وهذه األركان ه  اليت إذا آمرن  

كما ذكرت لك  -العبد هبا، وعمل هبا؛ أصبح مسلمًا، واال فإن االسالم
دين ودنيا، عبادص ومنهج حياص، إنه نظام إهل  شامل كامل حروى يف   -

تبريعاته كل ما حيتاج إليه الفرد واألمة على حد سواء يف مجيع هراالت  
وجيد فيه .. احلياص االعتقادية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية

االنسان قواعد وأصواًل وأحكامًا تنظم السلم واحلرب، واحلقوق الواجبة، 
حوله، وتبني لره   وحتافظ على كرامة االنسان والطري واحليوان والبيالة من

 -أيضراً -حقيقة االنسان واحلياص واملوت، والبعث بعد املوت، وجيد فيه 
وقولوا للناس }: املنهج األمثل ملعاملة الناس من حوله من مثل قوله تعاىل

وال }: ، وقوله تعراىل (1){والعافني عن الناس}: ، وقوله تعاىل(1){حسنًا
 .(2){هو أقرب للتقوىجيرمنكم شنآن قوم على أن التعدلوا اعدلوا 

                                                           

 .13بقرص، اآلية سورص ال( 1)
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وحيسن بنا وقد عرضنا مراتا هذا الدين، وأركان كل مرتبة مرن  
 .مراتبه أن  نذكر نبذص يسريص من حماسنه

 

                                                                                                                                        

 . 134سورص آل عمران، اآلية ( 1)
 .1سورص املائدص، اآلية ( 2)
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 * :من حماسن اإلسالم
يعجز القلم عن االحاطة مبحاسن االسالم، وتضعف العبرارص عرن   
 الوفاء بذكر فضائل هذا الدين؛ وما ذاك إال ألن هذا الدين هو ديرن اهلل 
سبحانه وتعاىل، فكما ال حييط البصر باهلل إدراكًا، وال حييط بره الببرر   

وقد قال ابن القيم . علمًا، فكذلك شرعه سبحانه ال حييط القلم به وصفًا
وإذا تلملت احلكمة الباهرص يف هذا الردين القرومي، وامللرة    : )رمحه اهلل

ا، وال يدرك الوصف احلنيفية، والبريعة احملمدية اليت ال تنال العبارص كماهل
ولو اجتمعت وكانت على أكمرل   -حسنها، وال تقترح عقول العقالء 

فوقها، وحسا العقول الكاملة الفاضلة أن أدركت حسنها، -رجل منهم 
وشهدت بفضلها، وأنه ما طرق العامل شريعة أكمل وال أجل وال أعظرم  

ة وشراهدًا  ولو مل يلت الرسول بربهان عليها لكفى هبا برهانًا وآي.. منها
على أهنا من عند اهلل، وكلها شاهدص بكمال العلم، وكمرال احلكمرة،   
وسعة الرمحة والرب واالحسان، واالحاطة بالغيرا والبرهادص، والعلرم    
باملبادئ والعواقا، وأهنا من أعظم نعم اهلل اليت أنعم هبا على عباده، فمرا  

ا، وممرن  أنعم عليهم بنعمة أجل من أنه هداهم هلا، وجعلهم من أهلره 
لقد من }: ارتضاهم هلا؛ فلهذا امنت على عباده بلن هداهم هلا قال تعاىل

اهلل على املؤمنني إذ بعث فيهم رسواًل من أنفسهم يتلو علذيهم آياتذه   
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة وإن كانوا من قبل لفذي ضذالل   
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يًا منهم ، وقال معرفًا لعباده ومذكرًا عظيم نعمته عليهم، مستدع(1){مبني
 .(2){اليوم أكملت لكم دينكم}: شكره على أن جعلهم من أهلها

 :ومن شكر اهلل علينا هبذا الدين أن نذكر طرفًا من حماسنه فنقول
 : أنه دين اهلل  - 2

أن الدين الذي ارتضاه اهلل لنفسه، وبعث به رسله، وأذن خللقه بلن 
كذلك ال يبابه دينه يعبدوه من خالله، فكما ال يبابه اخلالق املخلوق، ف

قوانني اخللق وأدياهنم، وكما اتصف سبحانه بالكمرال   -وهو االسالم-
املطلق فكذلك دينه له الكمال املطلق يف الوفاء بالبرائع اليت تصلح معاش 
الناس ومعادهم، واالحاطة حبقوق اخلالق سبحانه وواجبات العباد حنروه،  

 .وحقوق بعضهم على بعض، وواجبات بعضهم لبعض
 : الشمول  - 1

ما فرطنا }: قال تعاىل. من أبرا حماسن هذا الدين اموله لكل ش ء
، فبمل هذا الدين كل ما يتعلق باخلالق مرن  (3){ يف الكتاب من شيء

أااء اهلل وصفاته وحقوقه، وكل ما يتعلق باملخلوق من شرائع وتكاليف 
ملالئكرة  وأخالق وتعامل، وأحاط هذا الدين خبرب األولني واآلخرين، وا

                                                           

انظر الدرص املختصرص يف حماسن الدين االسالم ، تلليف : ملزيد من التوسع يف هذه الفقرص *
البي  عبدالرمحن السعدي رمحه اهلل، وحماسن االسالم، ترلليف البري  عبردالعزيز    

 .السلمان
 .164، اآلية سورص آل عمران( 1)
 .من سورص املائدص 3، واآلية رقم 315-314، ص 1مفتاح دار السعادص ، جر ( 2)
 .31سورص األنعام اآلية (3)
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واألنبياء واملرسلني، وحتدث عن السماء واألرض واألفرالك والنجروم   
والبحار واألشجار والكون، وذكر سبا اخللق وغايته وهنايتره، وذكرر   

 .اجلنة ومآل املؤمنني وذكر الرنار وهنراية الكافررين
 : أنه يصل اخلالق باملخلوق - 0

نسان مثلره  اختص كل دين باطل وكل ملة بلهنا تصل االنسان بإ
عرضة للموت والضعف والعجز واملرض، بل رمبا  تربطه بإنسان مرات  

وخص هذا الدين االسالم بلنه ... منذ مالات السنني وأصبح عظامًا وترابًا
يصل االنسان خبالقه مباشرص، فال قسي  وال قدي ، وال سر مقدس؛ إمنا 

بربه فيستنري  هو االتصال املباشر بني اخلالق واملخلوق، اتصال يربط العقل
ويسترشد ويسمو ويتعاىل ويطلا الكمال، ويترفرع عرن السفاسرف    

 . والصغائر، إذ كل قلا مل يرتبط خبالقه فهو أضل من هبيمة األنعام
وهو اتصال بني اخلالق واملخلوق يتعرف من خالله على مرراد اهلل  
منه فيعبده على بصريص، ويتعرف على مواطن رضاه فيطلبرها، ومرواطن   

 . يجتنبهاسخطه ف
وهو اتصال بني اخلالق العظيم وبني املخلوق الضعيف الفقري فيطلا 
منه املدد والعون والتوفيق، ويسلله أن حيفظه من كيد الكائدين وعبرث  

 . البياطني
 : مراعاة مصاحل الدنيا واآلخرة - 1

بنيت شريعة االسالم على مراعاص مصاحل الدنيا واآلخررص وإمترام   
 . مكارم األخالق
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فقد بني هذا البرع وجوهها، ومل يغفرل  : ا بيان مصاحل اآلخرصأم
منها شيالًا، بل فسرها وأوضحها لالال ُيجهل منها شئ، فوعرد بنعيمهرا   

 . وتوعد بعذاهبا
فقد شرع اهلل يف هذا الدين ما حيفظ على : أما بيان املصاحل الدنيوية

 . االنسان دينه ونفسه وماله ونسبه وعرضه وعقله
فقد أمر هبا ظاهرًا وباطنًا، وهنرى عرن   : رم األخالقأما بيان مكا

رذائلها وسفاسفها، فمن املكارم الظاهرص النظافة والطهارص والتنزه عرن  
األقذار واألوساخ، وندب إىل التطيا وحتسني اهليالة، وحررم اخلبائرث   
كالزنا، وشرب اخلمر، وأكل امليتة والدم وحلم اخلنزيرر وأمرر بلكرل    

 . سراف والتبذيرالطيبات وهنى عن اال
أما النظافة الباطنية فترجع إىل التخل  عن مذموم األخالق، والتحل  
مبحامدها ومستحسنها فاألخالق املذمومة كالكذب والفجور والغضرا  
واحلسد والبخل ومهانة النف  وحا اجلاه وحا الدنيا والكرب والعجا 

خلرق  حسن اخللق وحسن الصرحبة لل : والرياء، ومن األخالق احملمودص
واالحسان إليهم والعدل والتواضع والصدق وكرم النف  والبذل والتوكل 

 . (1)على اهلل واالخالص واخلوف من اهلل والصرب والبكر
 : اليسر  - 5

إحدى الصفات اليت متيز هذا الدين؛ فف  كل شعريص من شرعائره  
ما جعذل علذيكم يف   و}: قال تعاىل: يسر، وكل عبادص من عبادته يسر

                                                           

 . 445- 442انظر االعالم مبا يف دين النصارى من الفساد واألوهام، للقرطيب ص ( 1)
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أن من يريد أن يدخل يف هرذا  : ، وأول هذا اليسر(1){حرج الدين من
الدين فال حيتاج إىل وساطة ببرية، أو اعتراف مباٍض سابق، بل كل مرا  
عليه أن يتطهر ويتنظف، ويبهد أال إله إال اهلل، وأن حممدًا رسرول اهلل،  

 . وأن يعتقد معنا،ا ويعمل مبقتضا،ا
إذا سرافر االنسران أو    مث إن كل عبادص يدخلها اليسر والتخفيف

مرض، ويكتا له من العمل مثلما كان يعمل صحيحًا مقيمرًا، برل إن   
حياص املسلم تصبح ميسرص مطمالنة، خبالف حياص الكافر فإهنا ضنك وعسر، 
وكذلك موت املؤمن يكون يسريًا فتخرج روحه كما خترج القطرص مرن  

لون سالم عليكم الذين تتوفاهم املالئكة طيبني يقو}: االناء، قال تعاىل
، أما الكافر فتحضر املالئكة البرداد  (2){أدخلوا اجلنة مبا كنتم تعلمون

ولو ترى إذ الظذاملون  }: الغالظ عند موته ويضربونه بالسياط قال تعاىل
يف غمرات املوت واملالئكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسذكم اليذوم   

وكنتم عن آياته  جتزون عذاب اهلون مبا كنتم تقولون على اهلل غري احلق
ولو ترى إذ يتوىف الذين كفروا املالئكة }: ، وقال تعاىل(3){تستكربون

 .(4){ يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب احلريق
 :العدل  - 6

                                                           

 .11سورص احلج اآلية ( 1)
 .32سورص النحل، اآلية ( 2)
 .23األنعام، اآلية ( 3)
 .50سورص األنفال اآلية ( 4)
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أن الذي شرع البرائع االسالمية هو اهلل وحده، وهو خالق اخللق 
ورمحته كلهم األبيض واألسود والذكر واألنثى، وهم أمام حكمه وعدله 

سواء، وقد شرع لكل من الذكر واألنثى ما يناسبه، فحينالذ يستحيل أن 
حتايب البريعة الرجل على حساب املرأص، أو تفضل املرأص وتظلم الرجل، أو 
ختص االنسان األبيض خبصائص وحترم منها االنسان األسود، فالكل أمام 

 .  شرع اهلل سواء ال فرق بينهم إال بالتقوى
 : ملعروف والنهي عن املنكراألمر با - 7

األمرر  : تضمن هذا البرع مزية شريفة، وخصيصة منيفة، أال وه 
باملعروف والنه  عن املنكر فيجا على كل مسلم ومسلمة بالغ عاقرل  
مستطيع أن يلمر وينهى وفق استطاعته، حسا مراتا األمرر والنره ،   

ستطع فبقلبه، وه  أن يلمر أو ينهى بيده، فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل ي
وهبذا تصبح األمة كلها رقيبة على األمة، فكل فرد جيرا عليره األمرر    
باملعروف والنه  عن املنكر على كل من قصر يف معروف أو ارتكرا  
منكرًا، سواء كان حاكمًا أو حمكومًا حسا استطاعته ووفق الضروابط  

 . البرعية اليت تضبط هذا األمر
فرد حسا استطاعته، يف  واجا على كل -كما ترى-فهذا األمر 

حني تفخر كثري من النظم السياسية املعاصرص بلهنا تتيح ألحزاب املعارضة 
 . أن تراقا سري العمل احلكوم  وأداء األجهزص الراية

فهذه بعض حماسنه ولو أردت االطالة الستدعى ذلك الوقوف عند 
كل شعريص وكل فرض وكل أمر وكل هن  لبيان ما فيره مرن احلكمرة    

الغة، والتبريع احملكم، واحلسن البالغ، والكمال املنقطع النظري، ومرن  الب
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أهنا من عند اهلل، وأهنرا احلرق    -علم اليقني-تلمل شرائع هذا الدين علم 
 .الذي ال شك فيه، واهلدى الذي ال ضالل فيه

فإن أردت االقبال على اهلل، واتباع شرعه، واقتفاء أثر أنبيائه ورسله 
 .   ك مفتوح، وربك الغفور الرحيم يدعوك ليغفر لكفباب التوبة أمام
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 التوبة 
كل ابن آدم خطاء، وخري اخلطذائني  : )قال صلى اهلل عليه وسلم 

، واالنسان ضعيف يف نفسه، وضعيف يف ،ته وعزمره، وال  (1)(التوابون
يستطيع أن حيتمل تبعة ذنبه وخطيالته، فخفف اهلل على االنسان رمحة به؛ 

خوفرًا مرن اهلل،   -ترك الذنا لقبحه : وحقيقة التوبة فبرع له التوبة،
والندم على ما فرط منه، والعزيمة علرى تررك    -ورجاًء ملا أعده لعباده

، فه  كما ترى عمل قليب (2)املعاودص، وتدارك ما بق  باألعمال الصاحلة
صرف بني العبد وبني ربه، ال تعا عليه وال نصا، وال معانراص عمرل   

لقلا، ومتتنع فيما يستقبل من الذنوب، وامتناعرك  شاق؛ إمنا هو عمل ا
 . (3)ترك وراحة

فال حتتاج ألن تتوب على يد ببر يفضح أمرك، ويكبف سرترك  
ويستغل ضعفك؛ إمنا ه  مناجاص بينك وبني ربك، تستغفره وتسرتهديه  

 .فيتوب عليك
فلي  يف االسالم خطيالة موروثة، وال تّلص منتظر من الببر، برل  

مل : )هودي النمساوي املهتدي حممد أسد حيرث قرال  كما وجدها الي
لي  " اخلالص"أستطع أن أجد يف أيما مكان يف القرآن أيما ذكر حلاجة إىل 

هناك يف االسالم من خطيالة أوىل موروثة تقف بني الفرد ومصريه؛ ذلرك  
                                                           

، والترمذي يف سننه يف أبرواب صرفة   121، ص 3رواه االمام أمحد يف مسنده، جر( 1)
 .421، ص 4، وابن ماجه يف كتاب الزهد، جر42، ص4القيامة جر

 .، بتصرف يسري16املفردات يف غريا القران، ص ( 2)
 .116الفوائد ، البن القيم ، ص ( 3)
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، وال يطلا من االنسان أن يقردم  (1){ليس لإلنسان إال ما سعى}أنه 
، بل (2) (لتفتح له أبواب التوبة ويتخلص من اخلطيالة قربانًا أو يقتل نفسه

 .(3){وال تزر وازرة وزر أخرى}: كما قال تعاىل
 :وللتوبة آثار ومثار عظيمة نذكر منها 

أن يعرف العبد سعة حلم اهلل وكرمه يف ستره، وأنه لو  - 1
شاء لعاجله على الذنا وهلتكه بني عباده، فلم يطا لره معهرم   

ره، وغباه حبلمه، وأمرده براحلول والقروص،    عيش، بل جلله بست
 .والراق والقوت

أن يعرف حقيقة نفسه، وأهنا نف  أمارص بالسوء، وأمنا  - 2
صدر منها من خطيالة وذنا وتقصري فهو دليل على ضعف النف  
-وعجزها عن الصرب عن البهوات احملرمة، وأنه ال غىن هبا عن اهلل 

 .ليزكيها ويهديها -طرفة عني
سبحانه التوبة ليستجلا هبا أعظم أسباب سعادص شرع  - 3

العبد وهو اللجوء إىل اهلل واالستعانة به، كما يستجلا هبا أنرواع  
الدعاء والتضرع واالبتهال والفاقة واحملبة واخلوف والرجاء، فتقرب 
النف  من خالقها قرب خاص مل يكن ليحصل هلا بردون التوبرة   

 .واللجوء إىل اهلل

                                                           

 .32اآلية  سورص النجم ،( 1)
 .، بتصرف يسري140الطريق إىل االسالم، حممد أسد، ص ( 2)
 .31سورص النجم، اآلية ( 3)
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قذل  }: له ما سلف من ذنبه، قال تعراىل أن يغفر اهلل  - 4
 .(1){للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف

إال من }: أن تبدل سيالات االنسان حسنات قال تعاىل - 5
تاب وآمن وعمل عماًل صاحلًا فأولئك يبدل اهلل سيئاهتم حسنات 

 .(2){وكان اهلل غفورًا رحيمًا
ءهتم إليه، واالهتم يف إسا -أن يعامل االنسان بين جنسه  - 6

مبا حيا أن يعامله اهلل به يف إساءته واالته وذنوبه؛ فإن اجلزاء  -معه
من جن  العمل، فإذا عامل الناس هبذه املعاملة احلسنة، تعّرض ملثلها 
من ربه تعاىل، وأنه سبحانه يقابل إساءته وذنوبه بإحسانه، كمرا  

 .كان هو يقابل إساءص اخللق إليه
نفسه كثريص الزالت والعيوب، فيوجا لره  أن يعلم أن  - 1

ذلك االمساك عن عيوب اخللق، ويبتغل بإصالح نفسه عن التفكر 
 .(3)يف عيوب اآلخرين

وأختم هذه الفقرص خبرب رجل جاء إىل النيب صلى اهلل عليه وسرلم  
ألري   : يا رسول اهلل ما تركت حاجة وال داجة إال قد أتيت قال: فقال

                                                           

 .31سورص األنفال، اآلية ( 1)
 .10سورص الفرقان، اآلية ( 2)
 .351،310ص  1انظر مفتاح دار السعادص، جر ( 3)
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. نعرم : قرال . وأن حممدًا رسول اهلل؟ ثالث مرات تبهد أال إله إال اهلل،
 .(1) (فإن هذا يليت على ذلك كله: ذاك يليت على ذاك، ويف رواية: قال

أرأيرت  : ويف رواية أنه أتى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقرال 
رجاًل عمل الذنوب كلها فلم يبرك باهلل تعاىل شيالًا، وهو يف ذلرك ال  

هرل  : تطعها بيمنه، فهل لذلك من توبة؟ قاليترك حاجة أو داجة إال اق
أما أنا فلشهد أال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأنرك  : أسلمت؟ قال

تفعرل اخلرريات، وتتررك    ! نعم: قال. رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
وغردرايت  : قرال . السيالات؛ فيجعلهن اهلل عزوجل لك خريات كلرهن 

 .(2) ما اال يكرب حا توارىف. اهلل أكرب: قال. نعم: وفجرايت؟ قال
فاالسالم جيا ما قبله، والتوبة الصادقة متحو ما قبلها، كما ثبرت  

 .بذلك احلديث عن النيب صلى اهلل عليه وسلم
 
 

                                                           

، 1ط جرر  ، والطرباين يف املعجم األوس155، ص 6رواه أبو يعلى يف مسنده، جر ( 1)
،  5،151،152، والضياء يف املختارص جرر  201، ص 2، والصغري، جر 132ص
رواه أبو يعلى والبزار بنحوه : 13، ص 10إسناده صحيح، وقال يف اجملمع جر : وقال

 .والطرباين يف الصغري واألوسط ورجاهلم ثقات
، 1الكبري جر، والطرباين يف 111، ص 5رواه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين، جر ( 2)

رواه الطرباين والبرزار  : 32، ص 1، وقال اهليثم  يف اجملمع جر 314، وص53ص
 .بنحوه، ورجال البزار رجال الصحيح، غري حممد بن هرون أيب نبيط وهو ثقة
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 عاقبة من مل يلتزم باإلسالم 
كما تبني لك يف هذا الكتاب أن االسالم هو دين اهلل، وهو الردين  

نبياء واملرسلني، وقرد رترا اهلل   احلق، وهو الدين الذي جاء به مجيع األ
األجر العظيم يف الدنيا واآلخرص ملن آمن به، وتوعد بالعذاب البديد مرن  

 .كفر به
ومبا أن اهلل هو اخلالق املالك املتصرف يف هذا الكون، وأنت أيهرا  
االنسان خلق من خلقه، خلقك وسخر لك مجيع ما يف الكون، وشررع  

آمنت وأطعت ما أمرك به، وانتهيت عما لك شرعه، وَأَمَرَك باتباعه؛ فإن 
هناك عنه؛ فزت مبا وعدك اهلل به يف الدار اآلخرص مرن النعريم املقريم،    
وسعدت يف الدنيا مبا يمن عليك من أصناف النعم، وكنت متببهًا بلكمل 
اخللق عقاًل، وأاكاهم نفوسًا، وهم األنبيراء واملرسرلون والصراحلون    

 .واملالئكة املقربون
عصيت ربك؛ خسرت دنياك وآخراك، وتعرضرت  وإن كفرت و

ملقته وعذابه يف الدنيا واآلخرص، وكنت متببهًا بلخبث اخللق، وانقصرهم  
عقواًل، وأحطهم نفوسًا من البياطني والظلمة واملفسدين الطواغيت، هذا 

 .على سبيل االمجال
 :وسلبني لك شيالًا من عواقا الكفر على وجه التفصيل وه 

 : من اخلوف وعدم األ - 2
وعد اهلل الذين آمنوا به واتبعوا رسله باألمن التام يف احلياص الدنيا ويف 

الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم أولئك هلذم  }: اآلخرص، قال تعاىل
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، واهلل هو املؤمن واملهيمن، وهو املالك جلميع ما (1){األمن وهم مهتدون
السكينة والطملنينة، وإذا يف الكون، فإذا أحا عبدًا اليمانه منحه األمن و

كفر به املرء سلبه طملنينته وأمنه، فال تراه إال خائفًا من مصريه يف الردار  
اآلخرص وخائفًا على نفسه من اآلفات واألمراض، وخائفًا على مستقبله يف 
الدنيا؛ ولذا يقوم سوق التلمني على النف  وعلى املمتلكات؛ لعدم األمن، 

 .ولعدم التوكل على اهلل
 :املعيشة الضنك  - 2

خلق اهلل االنسان، وسخر له مجيع ما يف الكون، وقسم لكل تلوق 
حظه من الراق والعمر، فلنت ترى الطري يغدو من عبه ليجرد راقره   
فيلتقطه، وينتقل من غصن إىل غصن، ويتغىن بلعذب األحلان، واالنسران  

بربره،   تلوق من هذه املخلوقات اليت قسم هلا راقها وأجلها، فإن آمن
واستقام على شرعه، منحه السعادص واالستقرار، ويسر له أمرره، وإن مل  

 .تتوفر له إال أدىن مقومات احلياص
وإن كفر بربه، واستكرب عن عبادته؛ جعل حياته ضنكًا، ومجع عليه 

ألسرت  . اهلموم والغموم، وإن ملك مجيع وسائل الراحة، وأصناف املتاع
ليت كفلت ألفرادها مجيع وسائل الرفاهية؟ ترى كثرص املنتحرين يف الدول ا

ألست ترى االسراف يف أصناف األثاث وأنواع األسرفار مرن أجرل    
االستمتاع باحلياص؟ إن الذي يدفع إىل االسراف يف ذلك هو خلو القلرا  
من االيمان والبعور بالضيق والضنك، وحماولة تبديد هذا القلق بوسرائل  

                                                           

 .12سورص األنعام، اآلية ( 1)
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ومن أعرض عن ذكرى فإن }: لمتغريص ومتجددص، وصدق اهلل حيث يقو
 .(1){له معيشة ضنكًا وحنشره يوم القيامة أعمى

 : أنه يعيش يف صراع مع نفسه ومع الكون من حوله  - 0
فطرة اهلل اليت فطر }: ذلك أن نفسه فطرت على التوحيد قال تعاىل

، وجسده استسلم خلالقه، وسار على نظامه، فلىب الكافر (2){الناس عليها
ض فطرته، ويعيش يف أموره االختيارية معارضًا ألمر ربه، فألن إال أن يناق

 .كان جسده مستسلمًا، فإن اختياره معارضًا
وهو يف صراع مع الكون من حوله؛ ذلك ألن هذا الكون كله من 
أكرب هراته إىل أصغر حبراته يسري على التقدير الذي شرعه له ربه، قال 

ن فقال هلا ولألرض أئتيا طوعًا مث استوى إىل  السماء وهي دخا}: تعاىل
، بل هذا الكون حيرا مرن وافقره يف    (3){أو كرهًا قالتا أتينا طائعني

استسالمه هلل، ويكره من خالفه، والكافر هو النباا يف هذا اخللق حيث 
نصا نفسه معارضًا لربه مظاهرًا عليه؛ ولذا حرق للسرموات واألرض   

وقذالوا  }: اده قال تعاىلوسائر املخلوقات أن تبغضه وتبغض كفره وإحل
تكاد السموات يتفطذرن منذه   . لقد جئتم شيئًا إدًا. اختذ الرمحن ولدًا

ومذا ينبغذي   . أن دعوا للرمحن ولدًا. وتنشق األرض وختر اجلبال هدًا
إن كذل مذن يف السذموات واألرض إال آيت    . للرمحن أن يتخذ ولدًا

                                                           

 .124سورص طه، اآلية ( 1)
 .30سورص الروم، اآلية ( 2)
 .11سورص فصلت، اآلية ( 3)
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بكت عليهم  فما}: ، وقال سبحانه عن فرعون وجنده(1){الرمحن عبدًا
 .(2){السماء واألرض وما كانوا منظرين

 :أنه يعيش جاهاًل  - 1
إذ الكفر هو اجلهل، بل هو أعظم اجلهل؛ ألن الكافر جيهل ربره،  
يباهد هذا الكون الذي خلقه ربه فلبدعه، ويرى من نفسه عظيم الصنعة، 
وجليل اخللقة، مث جيهل من خلق هذا الكون، ومن ركا نفسه، ألري   

 ظم اجلهل؟؟هذا أع
 : أن يعيش ظاملًا لنفسه، ظاملًا ملن حوله  - 5

ألنه سخر نفسه لغري ما خلقت له، ومل يعبد ربه، بل عبد غرريه،  
والظلم هو وضع الب ء يف غري موضعه، وأي ظلم أعظم مرن توجيره   

يابين }: العبادص لغري مستحقها، وقد قال لقمان احلكيم مبينًا شناعة البرك
 . (3){الشرك لظلم عظيم ال تشرك باهلل إن

وهو ظلم ملن حوله من الببر واملخلوقات؛ ألنه ال يعرف لذي حق 
حقه، فإذا كان يوم القيامة قام يف وجهه كل من ظلمه مرن إنسران أو   

  . حيوان يطلا من ربه أن يقتص له منه
 : أنه عّرض نفسه ملقت اهلل وغضبه يف الدنيا  - 6

وحتل به الكروارث؛ عقوبرة    فيكون عرضة ألن تنزل به املصائا،
أفأمن الذين مكروا السيئات أن خيسف اهلل هبم }: عاجلة قال جل ثناؤه

                                                           

 .11،23سورص مرمي، اآليات ( 1)
 .22سورص الدخان، اآلية ( 2)
 .13سورص لقمان اآلية ( 3)
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أو يأخذهم يف تقلبهم . األرض أويأتيهم العذاب من حيث ال يشعرون
أو يأخذهم على ختذوف فذإن ربكذم لذرؤوف     . فما هم مبعجزين

عوا وال يزال الذين كفروا تصيبهم مبا صذن }: ، وقال سبحانه(1){رحيم
قارعة أو حتل قريبًا من دارهم حىت يذأيت وعذد اهلل إن اهلل ال خيلذف    

أو أمن أهل القرى أن يذأتيهم بأسذنا   }: ، وقال عز من قال(2){امليعاد
، وهذا شلن كل من أعرض عن ذكر اهلل،  قال (3){ضحى وهم يلعبون

هم فكاًل أخذنا بذنبه فمن}: تعاىل تربًا عن عقوبات األمم املاضية الكافرص
من أرسلنا عليه حاصبًا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به 
األرض ومنهم من أغرقنا وما كان اهلل ليظلهم ولكن كانوا أنفسذهم  

، وكما ترى مصائا من حولك ممن حلت به عقوبرة اهلل  (4){يظلمون
 . ونكاله

 : أن تكتب له اخليبة واخلسران  - 7
القلروب واألرواح، وهرو    فبسبا ظلمه خسر أعظم ما تتمتع به

معرفة اهلل واألن  مبناجاته، والسكينة إليه، وخسر الدنيا ألنه عاش فيهرا  
حياص بائسة حائرص، وخسر نفسه اليت كان جيمع مرن أجلرها؛ ألنره مل    
يسخرها ملا خلقت له، ومل يسعد هبا يف الدنيا؛ ألهنا عاشت شقية، وماتت 

من خفت موازينه فأولئذك  و}: شقية، وستبعث مع األشقياء قال تعاىل
                                                           

 .41-45سورص النحل اآليات ( 1)
 .31سورص الرعد اآلية ( 2)
 .21سورص األعراف اآلية ( 3)
 .40سورص العنكبوت اآلية ( 4)
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، وخسر أهله؛ ألنه عاش معهم على الكفرر  (1){الذين خسروا أنفسهم
: باهلل، فهم مثله يف البقاء والضنك سواء، ومصريهم إىل النار، قال تعاىل

، ويروم  (2){إن اخلاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة}
احشذروا الذذين   }: عاىلالقيامة حيبرون إىل النار، وبال  القرار، قال ت

ظلموا وأزواجهم وماكانوا يعبدون من دون اهلل فاهدوهم إىل صذرا   
 .(3){اجلحيم
 : أنه يعيش كافرًا بربه جاحدًا لنعمه  - 8

فإن اهلل أوجده من عدم، وأسبغ عليه مجيع النعم، فيعبرد غرريه،   
فلي جحود أعظم مرن هرذا؟ وأي   ... ويوايل سواه، ويبكر من دونه

 ع من هذا؟ نكران أشن
 : أنه ُيحرم احلياة احلقيقية  - 9

ذلك إن االنسان اجلدير باحلياص هو الذي آمن بربه، وعرف غايته، 
وتبني مصريه، وأيقن مببعثه، فعرف لكل ذي حق حقه، فال يغمط حقرًا،  
وال يؤذي تلوقًا، فعاش عيبة السعداء، ونال احلياص الطيبرة يف الردنيا   

مل صاحلًا من ذكر أو أنثى وهذو مذؤمن   من ع}: واآلخرص قال تعاىل
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مساكن طيبة يف جنات عذدن  }: ، ويف اآلخرص(1){فلنحيينه حياة طيبة
 .(2){ذلك الفوز العظيم

أما من عاش يف هذه احلياص عيبة شبيهة حبياص البهائم، فال يعررف  
ربه، وال يدري ما غايته، وال يعلم أين مصريه؟ برل غايتره أن يلكرل    

رق بينه وبني سائر احليوانات بل هو أضل منها قال فلي ف.. ويبرب وينام
ولقد ذرأنا جلهنم كثريًا من اجلن واإلنس هلم قلذوب ال  }: جل ثناؤه

يفقهون هبا وهلم أعني ال يبصرون هبا وهلم آذان ال يسمعون هبا أولئك 
أم }: ، وقال عز من قال(3){كاألنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون

ن أو يعقلون إن هم إال كاألنعام بل هم أضل حتسب أن أكثرهم يسمعو
 .(4){سبياًل

 :أنه خيلد يف العذاب  -23
-ذلك أن الكافر ينتقل من عذاب إىل عذاب فهو خيرج من الدنيا 

إىل الدار اآلخرص، ويف أول مرحلة منرها   -وقد جترع غصصها ومصائبها
مرا  تنزل به مالئكة املوت تسبقها مالئكة العذاب لتذيقه من العرذاب  

ولو ترى إذ يتوىف الذين كفروا املالئكة يضربون }: يستحقه قال تعاىل
، مث إذا خرجت روحه ونزل يف قربه لقر  مرن   (5){وجوهم وأدبارهم
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النار يعرضذون عليهذا   }: العذاب أشده قال تعاىل تربًا عن آل فرعون
، (1){غدوًا وعشيًا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب

ان يوم القيامة وبعثت اخلالئق، وعرضت األعمال، ورأى الكافر مث إذا ك
: أن اهلل قد أحصى عليه مجيع أعماله يف ذلك الكتاب الذي قال اهلل عنره 

ووضع الكتاب فترى اجملرمني مشفقني مما فيه ويقولون يا ولتنا ما هلذا }
 ، هناك يود الكافر لو(2){الكتاب ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها

يوم ينظر املرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتين كنذت  }كان ترابًا 
 .(3){ترابًا

ولبدص هول املوقف فإن االنسان لو كان يملك مجيع ما يف األرض 
ولو أن للذين ظلموا ما يف }: الفتدى به من عذاب ذلك اليوم قال تعاىل

د اجملذرم لذو   يو}: ، وقال تعاىل(4){األرض مجيعًا ومثله معه الفتدوا به
. يفتدي من عذاب يؤمئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته الذيت تؤويذه  

 .(5){ومن يف األرض مجيعًا مث ينجيه
وألن تلك الدار دار جزاء وليست دار أماين فرال برد أن يلقرى    

وشر ما يلقى الكرافر  . االنسان جزاء عمله إن خريًا فخري، وإن شرًا فبر
قد نّوع اهلل على أهلها أصناف العرذاب  يف الدار اآلخرص عذاب النار، و
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هذه جهنم اليت يكذب هبا اجملرمذون  }: ليذقوا وبال أمرهم فقال تعاىل
: ، وقال تربًا عن شرراهبم ومالبسرهم  (1){يطوفون بينها وبني محيم آن

فالذين كفروا قطعت هلم ثياب من نار يصب من فذوق رؤوسذهم   }
 .(2){م مقامع من حديدوهل. يصهر به ما يف بطوهنم واجللود. احلميم
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 اخلامتة
 يا أيها اإلنسان 

أوال يذكر اإلنسان أّنا خلقناه من }: كنت عدمًا حمضًا قال تعاىل
، مث خلقك اهلل من نطفة، فجعلك ايعًا بصريًا قال (1){قبل ومل يك شيئًا

إنا . هل أتى على اإلنسان حني من الدهر مل يكن شيئًا مذكورًا}: تعاىل
، مث تدرجت من (2){أمشاج نبتليه فجعلناه مسيعًا بصريًا خلقناه من نطفة

اهلل الذي خلقكم مذن  }: ضعف إىل قوص، ومردك إىل ضعف قال تعاىل
ضعف مث جعل من بعد ضعف قوة مث جعل من بعد قوة ضعفًا وشذيبة  

. ، مث النهاية اليت الشك فيها املروت (3){خيلق ما يشاء وهوالعليم القدير
نتقل من ضعف إىل ضعف، ال تستطيع أن تردفع  وأنت يف تلك املراحل ت

عن نفسك الضر، وال جتلا لنفسك النفع إال باستعانتك على ذلك بنعم 
اهلل عليك من احلول والقوص والقوت، وأنت فقري حمتاج من حيث الفطرص، 
فكم هناك من ش ء حتتاج إليه ال ستبقاء حياتك لي  يف متناول يردك،  

وكم هناك من أشرياء تنفعرك وتريرد    وقد تناله مرص، وتسلبه أخرى، 
احلصول عليها، وقد تفوا هبا مرص وال تظفر هبا أخرى، وكم من شر ء  
يضرك وخييا آمالك، ويضيع جهودك وجيلا لك احملن واآلفات وتريرد  

أمل تستبعر فقرك وحاجتك .. دفعه عن نفسك فتدفعه مرص وتعجز أخرى
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قراء إىل اهلل واهلل هو الغين يا أيها الناس أنتم الف}: إىل اهلل،  واهلل يقول
 .(1){احلميد

يعترضك فريوس ضعيف التراه العني اجملردص؛ فريديك صريع املرض، 
فال تستطيع دفعه، وتذها إىل إنسان ضعيف مثلك ليعاجلرك، فمررص   

 .يصيا الدواء، وتارص يعجز الطبيا فتعم احلريص املريض والطبيا
يالًا مرا اسرتطعت   أال ما أضعفك يا ابن آدم لو سلبك الذباب ش

يا أيها النذاس ضذرب مثذل    }: استعادته منه، وصدق اهلل حيث يقول
فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون اهلل لن خيلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا 
له وإن يسلبهم الذباب شيئًا ال يسذتنقذوه منذه ضذعف الطالذب     

، فإذا كنت ال تستطيع استنقاذ ما سلبك الذباب فمراذا  (2){واملطلوب
ناصيتك بيداهلل، ونفسك بيده، وقلبك بني إصبعني من )متلك من أمرك؟ 

أصابع الرمحن، يقلبه كيف يباء، وحياتك وموتك بيرده، وسرعادتك   
وشقاوتك بيده، وحركاتك وسكناتك وأقوالك بإذن اهلل ومبيالته، فرال  
تتحرك إال بإذنه وال تفعل إال مببيالته، إن وكلك إىل نفسك وكلرك إىل  

فريط وذنا وخطيالة، وإن وكلك إىل غريك، وكلك إىل عجز وضعف وت
من ال يملك لك ضرًا وال نفعًا وال موتًا وال حياص وال نبورًا، فال غىن لك 
عنه طرفة عني، بل أنت مضطر إليه على مدى األنفاس ظاهرًا وباطنرًا،  
يسبغ عليك النعم، وأنت تتبغض إليه باملعاص  والكفر مع شدص الضرورص 
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جه، قد اختذته نسيًا ومردك إليه ومرجعك وموقفك برني  إليه من كل و
 .(1) (يديه

: نظرًا لضعفك وعجزك عن حتمل تبعات ذنوبك: يا أيها االنسان 
، أرسرل اهلل  (2){يريد اهلل أن خيفف عنكم وخلق اإلنسذان ضذعيفاً  }

الرسل، وأنزل الكتا، وشرع البرائع، ونصا أمامك الطريق املستقيم، 
جج والبواهد والرباهني، حا جعل لك يف كل شر ء  وأقام البينات واحل

آية دالة على وحدانيته وربوبيته وألوهيته، وأنت تدفع احلرق بالباطرل،   
وكذان اإلنسذان   }وتتخذ البيطان وليًا من دون اهلل، وجتادل بالباطل، 

! ، أنستك نعُم اهلل اليت تتقلا فيها بداَيتك وهناَيتك(3){أكثر شيٍء جداًل
ومردك إىل حفرص، ومبعثك إىل جنة أو ! ك خلقت من نطفةأَوال تذكر أن
أو مل ير اإلنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصذيم  }: نار قال تعاىل

قل . وضرب لنا مثاًل ونسي خلقه قال من حيي العظام وهي رميم. مبني
يا }: ، قال تعاىل(4){حيييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم

غرك بربك الكرمي الذي خلقك فسواك فعدلك يف أي  أيها اإلنسان ما
 . (5){صورة ما شاء رّكبك

                                                           

 . 56الفوائد، البن القيم، ص  بتصرف من( 1)
 .21سورص النساء، اآلية ( 2)
 .54سورص الكهف، اآلية ( 3)
 .12-11سورص ي ، اآليات ( 4)
 .6،1سورص االنفطار ، اآليات ( 5)



 161 

ملاذا حترم نفسك لذص الوقوف بني يدي اهلل تناجيه؛ ! يا أيها االنسان
ليغنيك من فقر، ويبفيك من مرض، ويفرج كربتك، ويغفرر ذنبرك،   
ويكبف ضرك، وينصرك إن ُظلمت، ويردلك إن حترريت وضرللت،    

يؤّمنك إذا خفت، ويرمحك حال ضعفك، ويررد  ويعلمك ما جهلت، و
 .(1)عنك أعدائك، وجيلا لك راقك

بعد نعمة -يا أيها االنسان إن أعظم نعمة أنعم اهلل هبا على االنسان 
ه  نعمة العقل، ليميز  به بني ما ينفعه وما يضره، وليعقل عن اهلل  -الدين

ال شريك لره  أمره وهنيه، وليعرف به أعظم غاية وه  عبودية اهلل وحده 
وما بكم من نعمة فمن اهلل مث إذا مسذكم الضذر فإليذه    }: قال تعاىل
 .(2){مث إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم برهبم يشركون. جتأرون

إن االنسان العاقل حيا معرايل األمرور ويكرره    ! يا أيها االنسان
سفاسفها، ويود أن يقتدي بكل صاحل وكرمي من األنبيراء والصراحلني،   

ع نفسه إىل أن يلحق هبم وإن مل يدركهم والسبيل إىل ذلك هو مرا  وتتطل
، (3){إن كنتم حتبون اهلل فاتبعوين حيببكم اهلل}: أرشد إليه سبحانه بقوله

وإذا امتثل ذلك أحلقه اهلل باألنبياء واملرسلني والبهداء والصراحلني قرال   
م مذن  ومن يطع اهلل والرسول فألئك مع الذين أنعم اهلل عليه}: تعاىل

 . (4){النبيني الصديقيني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقًا
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إمنا أِعُظك بلن ختلو بنفسك مث تتلمل ما جاءك من ! يا أيها االنسان
احلق، فتنظر يف أدلته، وتتدبر براهينه؛ فإن رأيته حقًا فهلم إىل اتباعه، وال 

رانرك  تكن أسري االلف والعادص، وأعلم أن نفسك أعز عليرك مرن أق  
وأترابك ومرياث أجدادك، وقد وعظ اهلل الكفار هبذا وندهبم إليه فقرال  

أمنا أعظكم بواحدة أن تقوموا هلل مثىن وفرادى مث تتفكذروا  }: سبحانه
 . (1){ما بصاحبكم من جنة إن هو إال نذير لكم بني يدي عذاب شديد

ذا وما}: إنك حينما تسلم لن ختسر شيالًا قال تعاىل! يا أيها االنسان
عليهم لو آمنوا باهلل واليوم اآلخر وأنفقوا مما رزقهم اهلل وكان اهلل هبم 

وأي ش ء يضرهم لو آمنروا براهلل   : )، قال ابن كثري رمحه اهلل(2){عليمًا
وسلكوا الطريق احلميدص، وآمنوا باهلل رجاء موعوده يف الدار اآلخرص ملرن  

حيبها اهلل ويرضراها،   حيسن عمله، وانفقوا مما راقهم اهلل يف الوجوه اليت
وهو عليم بنياهتم الصاحلة والفاسدص، وعليم مبن يستحق التوفيق منرهم،  
فيوفقه ويلهمه رشده، ويقيضه لعمل صاحل يرضى به عنه، ومبن يسرتحق  
اخلذالن والطرد عن جنابه األعظم االهل  الذي من طرد عن بابره فقرد   

ول بينك وبني أي ، إن إسالمك لن حي(3) (خاب وخسر يف الدنيا واآلخرص
ش ء تريد عمله أو تناوله مما أحله اهلل لك، بل إن اهلل يلجرك على كرل  
عمل تعمله تبتغ  به وجه اهلل، وإن كان مما يصلح دنياك ويزيد يف مالك 
أو جاهك أو شرفك، بل حا ما تتناوله من املباحات إذا احتسربت أن  
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ويف : )ى اهلل عليه وسلمتكتف  باحلالل عن احلرام؛ َفَلَك فيه أجر قال صل
أيايت أحدنا شهوته ويكون له ! يا رسول اهلل: قالوا. بضع أحدكم صدقة

أرأيتم لو وضعها يف حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا : قال فيها أجر؟
 . (1) (وضعها يف احلالل كان له أجر

إن الرسل جاءوا باحلق، وبلغوا مراد اهلل، واالنسان ! يا أيها االنسان
إىل معرفة شرع اهلل؛ ليسري يف هذه احلياص على بصريص، وليكرون يف   حمتاج

يا أيها الناس قد جذاءكم الرسذول   }: اآلخرص من الفائزين، قال تعاىل
باحلق من ربكم فآمنوا خريًا لكم وإن تكفروا فإن هلل ما يف السذموات  

قل يذا أيهذا   }: ، وقال عز شلنه(2){واألرض وكان اهلل عليمًا حكيمًا
قد جاءكم احلق من ربكم فمن اهتدى فإمنا يهتدي لنفسه ومذن  الناس 

 . (3){ضل فإمنا يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل
إنك إن أسلمت لن تنفع إال نفسك، وإن كفرت ! يا أيها االنسان

لن تضر إال نفسك، إن اهلل غين عن عباده، فال تضره معصية العاصرني،  
 بعلمه، ولن ُيطاع إال بإذنه، وقد وال تنفعه طاعة الطائعني، فلن ُيعصى إال

إين حرمت الظلم على نفسذي  ! يا عبادي)قال اهلل كما أخرب عنه نبيه 
وجعلته بينكم حمرمًا فال تظاملوا، يا عبادي كلكم ضال إال من هديتذه  
فاستهدوين أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إال من أطعمته فاستطعموين 
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وته فاستكسوين أكسكم، يا أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إال من كس
عبادي إنكم ختطئون بالليل والنهار، وأنذا أغفذر الذذنوب مجيعذًا     
فاستغفروين أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروين ولن 
تبلغوا نفعي فتنفعوين، يا عبادي لو أن أولكذم وآخذركم وإنسذكم    
ي وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك يف ملك

شيئًا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا علذى  
أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئًا، يا عبادي لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا يف صذعيد واحذد فسذألوين    
فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إال كمذا يذنقص   

ادي إمنا هي أعمالكم أحصيها لكذم مث  املخيط إذا أدخل البحر، يا عب
أوفيكم إياها؛ فمن وجد خريًا فليحمد اهلل ومن وجد غري ذلذك فذال   

  .(1) (يلومن إال نفسه
واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبيذاء  

     . واملرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 

                                                           

 . 2511رواه مسلم يف كتاب الرب والصلة، باب حترمي الظلم ح ( 1)



 112 

 احملتويات
 الصفحة املوضوع

 1 ................................................توطالة 
 6 ...............................................املقدمة 

 10 ............................................أين الطريق 
 11 ....................وجود اهلل وربوبيته وألوهيته سبحانه 

 22 ..........................................خلق الكون 
 26 ...................................حكمة خلق الكون 

 22 ................................خلق االنسان وتكريمه 
 33 ........................................مكانة املراص 

 31 ..................................حكمة خلق االنسان 
 40 ................................حاجة الببر إىل الدين 
 45 ....................................ضوابط الدين احلق 
 50 .....................................أقسام الديانات 

 52 .................................حال الديانات القائمة 
 54 .........................................حقيقة النبوص 
 63 ...........................................آيات النبوص 

 66 ................................حاجة الناس إىل الرسل 
 11 ...............................................املعاد 

 16 ..................................أصول دعوص الرسل
 12 ........................................الرسالة الباقية 
 11 ............................................ختم النبوص 

 12 ......................................التعريف باالسالم 
 25 ( ...القرآن الكرمي والسنة النبوية)أصول االسالم ومصادره 

 104 .................االسالم : املرتبة األوىل :تب الدين مرا



 113 

 الصفحة املوضوع
 102 ....................................العبادص يف االسالم 

 111 ...................................االيمان : املرتبة الثانية
 125 ................................االحسان : املرتبة الثالثة
 121 .........................من حماسن االسالم ذكر طرف 

 121 .....................................أنه دين اهلل  - 1
 121 ........................................البمول  - 2
 122 ........................أنه يصل اخلالق باملخلوق  - 3
 122 .....................مراعاص مصاحل الدنيا واآلخرص  - 4
 130 ...........................................اليسر  - 5
 131 ..........................................العدل  - 6
 131 ..................األمر باملعروف والنه  عن املنكر  - 1

 133 ..............................................التوبة 
 131 ............................عاقبة من مل يلتزم باالسالم 

 131 .............................اخلوف وعدم األمن  - 1
 131 ..................................املعيبة الضنك  - 2
 131 ......................أنه يعيش يف صراع مع نفسه  - 3
 أنرررررره يعرررررريش جرررررراهاًل - 4

.................................. 
132 

 140 ............................أنه يعيش ظاملًا لنفسه  - 5
 140 ........................أنه عرض نفسه ملقت اهلل  - 6
 141 ......................أن تكتا له اخليبة واخلسران  - 1
أن يعرريش كررافرًا بربرره جاحرردًا لنعمرره     - 1

.................. 
141 

 142 .............. ..............أن حيرم احلياص احلقيقية  - 2



 114 

 الصفحة املوضوع
 142 ..........................أنه خيلد يف العذاب  -10

 145 ................................يا أيها االنسان : اخلامتة 



 115 

 التالية يف اململكة العربية السعوديةملزيد من املعلومات عن اإلسالم ميكن مراسلة اهليئات 

 الفاكس صندوق الربيد اسم اجلهة

وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 
 واإلرشاد 

105801 22101الرياض 

9 
510662 مكة املكرمة  507ب . ص رابطة العامل اإلسالمي

9 
الرياض  23815ب . ص الندوة العاملية للشباب اإلسالمي

22110 
161272

3 
الرياض  69636: ب .ص مؤسسة احلرمني 

22165 
161265

9 
135908 22165الرياض  13811ب .ص البطحاء -املكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد 

7 
103221 22156الرياض  11901ب .ص البديعة -املكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد 

1 
115233 22660الرياض  91675ب .ص سلطانة -املكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد 

5 
011512 القصيم -بريدة  211ب .ص القصيم -مركز  توعية اجلاليات 

1 
131265 22126الرياض  11710ب .ص دار السالم

9 

 
 

FOR MORE INFORMATION ABOUT ISLAM 

PLEASE CALL OR WRITE 

 مكتا الواارص يف أمريكا
 

 مكتا الواارص يف لندن 
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BOTSCHATT VON SAUDI ARABIEN, 
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